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Gyöngyök, gömbök, fröccsök – IV.

Múzeumok Éjszakája

Kiemelt események

Tavaly decemberben az előző elnök, Si 
Ho Jang távozása után újra ismerős arcot 
üdvözölhetünk a magyarországi Samsung 
gyárában, Lee Kyu Jin elnök urat. Lee úr 
2000 és 2005 között az SEH mechanikai 
mérnökségen dolgozott, és 2012 januárjá-
ban tért vissza Magyarországra.

Milyen érzés újra itt lenni a jászfényszarui 
gyárban?

Nagy öröm visszatérni ide, hiszen sok jó 
emlékem fűződik a gyárhoz és az országhoz. 
Különösen jó ismét találkozni a régi kollé-
gákkal. Meglepő, hogy az SEH az elmúlt 
években milyen hatalmas fejlődésen ment ke-
resztül. Régen kevesebb mint 1000 emberrel 
dolgoztunk, azóta a létszám megduplázódott, 
és a gyártás is nagyban megnövekedett a V2 
épület felépítésével. Megtisztelő, hogy egy 
ilyen dinamikusan fejlődő vállalatnál lehetek 
az első számú vezető. 

Először hogyan került a Samsung-hoz?
Az egyetem után mindenképpen televízió- 

vagy videógyártó cégnél akartam dolgozni, 
minden vágyam volt, hogy saját kezűleg ter-
vezzek TV-t, videót.

(folytatás az 5. oldalon)

A helyi önkormányzat tulajdonában lévő 
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. újabb föld-
területet értékesített 2012 januárjában, ezzel 
ismételten bebizonyította, hogy a város és 
vonzáskörzete igen kedvelt gazdasági helyszín 
a magyarországi és a külföldi befektetők szá-
mára egyaránt.

A JIC Kft. célja, hogy a település és a térség 
gazdaságát minél magasabb szintre emelje, a 
helyi önkormányzat munkáját segítse, és to-
vábbi munkahelyeket teremtsen a betelepült 
cégek segítségével.

(folytatás az 5. oldalon)

Jászfényszaru Város Önkormányzata meg-
hívja a város lakosságát a Trianoni emlékmű 
avatására, mely 2012. június 1-jén, pén-
teken 17.00 órakor lesz a 32. sz. főút és a 
3106-os út kereszteződésében található kör-
forgalmi csomópont melletti területen.

Az emlékművet leleplezi, bemutatja az al-
kotó, Szabó Imrefia Béla szobrászművész, 
Jászfényszaru város díszpolgára, Tóásó Ti-

bor kőszobrász segítségével. Az ünnepségen 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
köszönti a város lakosságát, közreműködik 
Berzéné Magyar Krisztina. Az emlékművet 
megszenteli és megáldja, gondolatait meg-
osztja a jelenlévőkkel Kiss Gábor esperes, 
érseki tanácsos.

Az emlékezés virágai elhelyezését követően 
Pálházi Bence zenekarának műsorát hallhatják.

Időpont: 2012. jún. 22. péntek 15.00–23.00 óráig
Helyszín: Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény,
 Somogyi B. út 26.
15.00–17.30  Gyermekprogramok
 Kassovitz László Pamacs című könyvéből 

mesél; Vidám játékok a tájház udvarán; 
Kézműves foglalkozások

17.00 Kiállítás megnyitó
 „A szikvíz gyártás történetének helyi vo-

natkozásai” (Helyszín: Petőfi Művelődési 
Ház, földszinti kiállító termek)

18.30 Vacsora fröccsel, muzsikával
 Egytálétel önköltségi áron (500 Ft), va-

lamint kóstoló egy hagyományos jászsági 
levesből

19.30 Süteménysütő verseny eredményhirdetése; 
Vidám műsor: a Fortuna Együttes tréfás 
egyfelvonásos jelenete;

 Gonda László és Ifj. Báder Ernő szóra-
koztató zenei előadása

21.30–23.00  Táncház, tűzgyújtás, tűzugrás

A rendezvényre szeretettel invitálunk mindenkit, a 
belépés díjtalan. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2012. május 31-én 17.00 órától kerül sor az Ipari 
Parkban a Sangjin Micron Hungary Kft. üzemcsar-
nokának ünnepélyes alapkőletételére. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a SAM-
SUNG Electronics Magyar Zrt-vel közösen 
csatlakozott a TESZEDD – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért mozgalomhoz. Ennek keretében 
2012. június 2-án reggel 7.00 órától az alábbi he-
lyeken gyűjtjük össze a hulladékot:

Öregerdő és Sárkánygödör környéke, Lehel tó 
környéke és a Madárles Tanösvény, Alsó-temető és 
környéke, Hajtató telep (Korvina utca) és szemét 
telepi dűlő utak.

2012. június 2-án 8.00 órától a Pipacs utca vé-
gén lévő lovas pályán a jászfényszarui Lovas Napok 
keretében kerül megrendezésre a Nagy Tibor Díj-
ugrató Emlékverseny.

2012. június 3-án 9.00 órától ugyanezen hely-
színen a IV. Fogathajtó Versenyen látványos lovas-
bemutatókkal, gyermekprogramokkal, kézműves 
kirakodó vásárral várják az érdeklődőket.

Lee Kyu Jin és felesége

Kim Kyoung Soo, a Sangjin Micron Hungary 
Kft. és Versegi László, a JIC Kft. ügyvezetőjének 

kézfogása a szerződés aláírása után.
Fotó: Bordás Borbála
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Az „Első lépések Jászfényszarun” projekt keretében 45 
fő felkészítését, képzését folytatjuk annak érdekében, hogy 
az elavult szakképesítéssel, vagy alacsony iskolai végzettség-
gel rendelkező személyek nagyobb eséllyel jelenjenek meg a 
munkaerőpiacon. A több mint tíz- hónapos előkészítés és 

képzés, tanácsadás, gyakorlatok és vizsga (targoncavezetői) 
után került sor a munkavállalók és foglalkoztatók találkozó-
jának megszervezésére. E program, a projektben vállalt fel-
adat, amelyet a település minden érintettje számára nyitot-
tá, elérhetővé kívántunk tenni – így került sor az Állásbörze 
meghirdetésére 2012. május 10-ére, a Petőfi Művelődési 
házban.

„Nem foglalkoztatják, mert túl öreg, vagy túl fiatal és nin-
csen tapasztalata, vagy nő és gyermeket nevel, vagy csak egy-
szerűen nem talál munkát? Jöjjön el, hátha szerencséje lesz! 

Jászfényszarun az „Első lépések Jászfényszarun” c. projekt 
keretében egy állásbörzét szervezünk, amelyre minden ér-
deklődőt várunk!” Ezek a hívó szavak olvashatóak azon a tá-
jékoztató szórólapon, amelyet a lakosokhoz eljuttattunk. A 
programra, a projekt résztvevőin túl, középfokú és felsőfokú 
végzettségű munkavállalókat is megszólítottunk. A megke-

resett foglalkoztatók, széles kínálatot mutattak az érdeklő-
dőknek, hiszen a mai egyre nehezedő gazdasági környezet-
ben minden munkáltató érdeke, hogy képzett, a munkára 
felkészült munkaerőt tudjon alkalmazni. A munkaadókat, 
vagy a velük kapcsolatban lévő intézményeket felkértük, 
hogy vállalkozásukat, cégüket, fejlesztési elképzeléseiket 
mutassák be ezen az állásbörzén, ahol igény szerint stand fel-
állítására is lehetőséget biztosítottunk. Megszólításra került 
közel 80 környékbeli és helyi foglalkoztató. Az Állásbörzén 
– megtöltve a művelődési ház nagytermét – közel 300 fő 
érdeklődő jelent meg. Tizennégy tájékoztató stand felállí-
tására került sor, ahol 27 fő vállalta a lehetőségek bemuta-
tását, ismertetését. A polgármesteri köszöntőt követően az 
érdeklődők egy-egy stand köré helyezkedve kaptak közvet-
lenül is információkat. E közben folyamatosan bemutatkoz-
tak a megjelent intézmények, foglalkoztatók: SAMSUNG 
Zrt.; Robert Bosch Elektronika Kft; Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Jászberényi 
Kirendeltsége; JNSZM Kereskedelmi Iparkamara; Gondo-
zási Központ; UNIQA Biztosító Zrt.; Éltex Kft.; True Job 

Kft.;  Rusturizm Utazási Iroda; Trenkwalder Kft; SANGJIN 
MICRON Hungary Kft.; Jászsági Többcélú Térségi Társu-
lás; MELÓ-DIÁK; Projektiroda Jászfényszaru Város Ön-
kormányzata, Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

A nagy érdeklődést kiváltó állásbörzét követően az in-
tézmények, a foglalkoztatók és a projekt team képviselői 
kerekasztal beszélgetésen ismerkedtek meg egymással, in-
formációk, tapasztalatok megosztása, személyes és mun-
kakapcsolatok építése kezdődött el. A projekt team tagjai 
tovább építik e kapcsolatokat és a munkaerő-piaci informá-
ciók elérhetőségét folyamatosan biztosítják. A projekt ke-
retében a következő félévben ismét sor kerül egy hasonló 
jellegű rendezvényre.

Kovács Béláné Pető Magdolna
projektvezető

Állásbörze Jászfényszarun

A megnyitón Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester,
Kovács Béláné Pető Magdolna projektmenedzser,

Bordásné Kovács Katalin szakmai vezető és Tóth Szabolcs,
az Ipari Park munkatársa, háttérben a Samsung stábjával.

Hogyan is jelentkezzek? Az érdeklődők egy csoportja.

A standok bemutatkoztak
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Több mint tíz hónapos előkészítés és képzés, tanácsadás 
után, 2012. április 25-én délután került sor az „Első lépé-
sek Jászfényszarun” című projekt résztvevői részére a tar-
goncavezetői vizsga lebonyolítására az EDU-RÉGIÓ szak-
képző Központban. A program keretében a felkészítést és a 

vizsga lebonyolítását a Terplán Zénó Műszaki és Közgazda-
sági Szakképző Iskola végezte, ahogyan a vizsgára és a gya-
korlatokra történő utaztatást is az intézmény biztosította.

A vizsgára 17 fő jelent meg, ahol az adminisztráció/adat-
egyeztetést követően munkavédelmi oktatást és a vizsgáról 
történő tájékoztatást kaptak a jelenlévők (hiányzás vagy 
sikertelen vizsga esetén egy másik vizsga lehetőséggel is él-
hetnek később a résztvevők). Ezen a vizsgán a hallgatók jo-
gosítványt nem kapnak, ehhez majd külön hatósági vizsga 
szükséges. A Hatósági Jogosítvány géptípusonként szerezhe-
tő meg, ami újabb, (csak) gyakorlati vizsgát jelent, egyszerre 

maximum 3 kategóriában, pl.: gyalogkíséretű targonca, ve-
zetőüléses targonca, vezetőállásos targonca.

A vizsgabizottság összetétele: elnöke – Csóti Ferenc Nem-
zeti Fejlesztési Minisztériumból, tagjai: Katona Antal a 
JNSZM Kereskedelmi Iparkamara megbízásából, és Molnár 
József igazgató a képző intézmény részéről.

Jelen voltak még a képző intézmény részéről Krasnyánszki 
Erika tanügyi asszisztens (a vizsga szervezését, adminisztrá-
ciós munkáját végezte), az oktató – Schimanovszky József, 
illetve az „Első lépések Jászfényszarun” című projekt vezetői, 
team tagok és tanácsadója – akik a háttérből mindannyian 
izgalommal figyelték az eseményeket, a gyakorlati és a szó-
beli vizsgán nyújtott teljesítményeket.

A hallgatók tudásának értékelése és a bizonyítványok kiál-
lítása után került sor – ünnepélyes keretek között – a vizsga 
eredmények kihirdetésre: 17 fő tett eredményes vizsgát, Tar-
goncavezető szakképesítés-elágazás végzettséggel, amelynek 
az OKJ azonosító száma: 31 582 06 0010 31 05.

Jeles eredménnyel végzett két fő: Kovács Pálné és Lőrinczi 
Sándor, akik a gyakorlati és a szakmai elméleti vizsgán is 
kiemelkedően teljesítettek.

Ezen a napon a projekt-résztvevők másik csoportja a ta-
karítói gyakorlaton vett részt. A gyakorlat vezették: Boros 
Csilla – elméleti oktató; Regele András okl. higiéniai szak-
tanácsadó (Assist Trend Kft. munkatársa). Az oktatás az 

EDU-RÉGIÓ Szakképző Központ jászberényi helyszínén a 
Menedzser Klub helyiségeiben történt. Az oktatás során az 
eddig elmelétben elsajátított ismeretek gyakorlati alkalma-
zására került sor.

A csoportot kísérő team tagok is érdeklődéssel figyelték a 
bemutatókat. Itt még az is kedvet kap, aki a „nem szeretem” 
házi munkák közé sorolja a takarítást s persze mindenki 
gyorsan rájön arra is, hogy nem igaz az a mondás: takaríta-
ni mindenki tud. A hallgatók betekintést kaptak a tisztítás-
technológia gyakorlati tudni-, tennivalóiba. A gyakorlatok 
során olyan ismeretekhez jutottak hozzá, amely képessé teszi 
a jelenlévőket nem csak a saját környezetük tisztántartására, 
hanem – kellő gyakorlat után – egy-egy nagy intézmény, 
vállalat takarítói szolgáltatási igényét is el tudják majd látni.

Kovács Béláné Pető Magdolna
projektvezető

Az első lépéseket követő események, eredmények

A takarítás nem csak gyakorlatból áll

A gépek használata nem is olyan egyszerű!

A sikeres targoncavezetői vizsgát követő oklevélátadás
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Jó ütemben halad az ÉAOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 
jelű, „Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció 
Jászfényszaru fejlődéséért” című pályázat keretében megva-
lósuló szabadidő park építése az egykori „alvég tó” területén.

A kivitelezést a ZÖFE Zöldterület-fejlesztő és Fenntartó 
Kft. (1119. Budapest, Thán Károly u. 3-5.) végzi, a szerző-
dés szerinti befejezési határidő 2012. június 30.

Tanczikó Attila
pénzügyi, műszaki ügyintéző

A szennyvíz-csatornában felhalmozódott 
szemét az átemelők működésének hatásfokát 
nagy mértékben rontja. A rendszeres tisztítás 
ellenére is a fenti képen látható szemét meny-
nyiség halmozódott fel 4 hét alatt: műanyag 
zacskó, nedves törlőkendők, felmosószálak, 
felmosófejek, egészségügyi betétek, rongy. 
Ezek az anyagok a szivattyúkra is feltekered-
nek, üzemzavart okoznak. Ugyanakkor, ha 
a csatornaszakaszban rakódnak le, hosszabb 
idő kell a dugulás jelentkezéséhez a háló-
zaton, de a lakossági bekötéseken is vissza 
torkollhat. Ezen az alapon csak egymást szid-
hatjuk, ha mi rendeltetésszerűen használjuk a 
csatornát, viszont más miatt nálunk keletke-
zik a dugulás.

Szándékosan ne okozzun kárt, hiszen a csa-
tornadíjban az üzemeltetés költségei is meg-
jelennek. Karizsné Csontos Terézia

GAMESZ vezető

Az utóbbi időben sok jó előadást láttunk a Szolnoki Szigligeti Színházban. Aki szeretne csat-
lakozni az Örkény bérletesek táborához, azt szeretettel várjuk! A vasárnap délután 3 órakor 
kezdődő előadásokra mindig 1 órakor indul a különjáratú busz.

A bérleteket most kell megvásárolni, míg a buszköltséget az előadások napján fizetik a részt-
vevők. Az 5 előadásra szóló bérletek ára – amely nem változik az idén sem – helytől függően 
6.500–9.900 Ft-ba kerül. A sokat ígérő műsorterv és minden egyéb információ megtekinthető 
a színház honlapján (www.szigligetiszinhaz.hu). 

Jelentkezés, a régi bérletesek bérletmegújítása, a bérletek árának kifizetése és bővebb fel-
világosítás Bordásné Kovács Katalinnál a 422-002-es telefonszámon, vagy személyesen június 
15-ig!

Katinka

Jó ütemben halad a szabadidő park építése

Szennyvíz-csatorna 
használat?!

Színházbérlet Szolnokra a régi áron

Itt voltak a Kolomposok!

Elkerített játszótér kicsiknek

Mászóvár a nagyoknak

Április 3-án a Kolompos együttes adott nagysikerű műsort a művelődési házban.

 Fotó: M
agyar Krisztina

Készül a cigányzenész emlékmű helyszíne
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A városnapi rendvezvényről valaki véletlenül 
elvitt  1 db sörasztalt és padot. Ezek a rendez-
vényeink kiszolgálására vannak, a GAMESZ 
leltárából hiányoznak. A rendezők nem szeret-
nének senkit gyanúsítani, ezért kérjük szépen 
visszaszállítani.

Karizsné Csontos Terézia, GAMESZ vezető

Felhívás!

Elnöki interjú Új beruházás az Ipari Parkban

Madarak és fák napja

(folytatás az 1. oldalról)
Így kézenfekvőnek tűnt a választás: a Sam-

sung Electronics-hoz jelentkeztem, ahová fel 
is vettek. Itt önként jelentkeztem a termék-
tervező-osztályra, ahol meg tudtam valósítani 
az álmomat, és tévéket tervezhettem. Akkori-
ban az általam tervezett készülékek kerültek 
a piacra, amire a mai napig nagyon büszke 
vagyok.

Mit lehet tudni a családjáról?

Feleségem, egy lányom és egy fiam van. 
A lányom 21 éves, harmadéves egyetemis-
ta nemzetközi menedzsment szakon, a 18 
éves fiam pedig első éves biomérnök szakon. 
Mindkét gyerek Koreában tanul, így távol le-
szünk egymástól, de a nagyobbik nemsokára 
egy frankfurti egyetemen fog cserediákként 
tanulni egy évig. A gyerekek Magyarországon 
nőttek fel 5 évig, de visszatérésünk óta még 
nem voltak itt, így azt tervezem, hogy itt Ma-
gyarországon jön össze ismét a család, és egy 
családi utazást is tervezünk. Lim Hyun Jin

Néhány iskolai programra hívjuk fel az iskolás 
korosztály figyelmét, hogy a szünidőben is talál-
janak maguknak tartalmas időtöltést.

Tanév vége:
Június 11–12. Diákolimpia a Diákönkor-

mányzat szervezésében
Június 16. Ballagás és tanévzáró ünnepély
Nyári szünet:
Június 18–22. Napközis tábor alsó tagozatos 
gyermekeknek „Játék határok nélkül” címmel
Június 25–29. Penczner Pál
 képzőművészeti tábor
Július 1–8. Mesetábor Salgóbányán
 „Mese habbal” címmel
Augusztus 6–11. Hittantábor Veszprémben

A tanuszodában idén is lesz úszótanfolyam. Je-
lentkezni és a részletekről érdeklődni a Nagy-
iskolában lehet a tanév végéig. A turnusok be-
osztása, a jelentkezők létszáma, korosztálya és az 
időjárás alapján történik majd.

(folytatás az 1. oldalról)
Az Ipari Park körülbelül 20 vállalkozás szá-

mára biztosít telephelyet, jelentősen segítve 
ezzel legnagyobb partnere, a Jászfényszarun 
immár 22 éve működő koreai tulajdonban 
lévő Samsung Electronics Magyar Zrt. gaz-
dasági céljainak megvalósulását. A befektetők 
számára nyújtott kedvező feltételeinek kö-
szönhetően az Ipari Park betelepült cégeinek 
száma tovább növekedett. Több, mint 3 ha 
földterületet  vásárolt meg a televíziógyár 
egyik jelentős beszállítója, a koreai tulajdon-
ban lévő Sangjin Micron Hungary Kft. A 
megvásárolt földterületet ipari létesítmény-
ként fogja a cég hasznosítani. A területre kö-
rülbelül 4800 m2-es üzemet fognak építeni, 
melyben gyártósor, raktárhelyiségek és irodák 
is kialakításra kerülnek. A gyártó körülbelül 
100–150 főt foglalkoztat majd, ezáltal újabb 
munkahelyeket teremt. A tereprendezési 
munkálatok tavasszal megkezdődtek.

A vállalat ügyvezető igazgatója, Kim Kyoung 
Soo az alábbi rövid interjú során mutatta be az 
új beruházásukat: Kérem, röviden mutassa be 
a vállalatukat, és hogy jelenleg mivel foglal-
koznak Magyarországon?

A vállalatunk neve: Sangjin Micron Hun-
gary Kft. 2006 óta működünk Magyarorszá-
gon, a székhelyünk Göd-Újtelepen található. 
Fémmegmunkálással, azon belül préseléssel 
foglalkozunk. A Samsung Electronics Ma-
gyar Zrt. beszállítójaként működünk. 

Milyen termékek gyártását tervezik Jász-
fényszarun?

Samsung LED televíziókészülékekhez fo-
gunk készíteni fém alkatrészeket, elsősorban 
hátlapokat és fémvázakat.

Mikor indul a termelés a tervek szerint? 
Várhatóan már 2012 év végén elkezdhetjük 

a gyártást Jászfényszarun. 
Miért éppen Jászfényszarut választották az 

új beruházásukhoz?
Jászfényszaru egy kiváló lehetőség szá-

munkra, hiszen közvetlenül a Samsung mel-
lett tudunk működni, ezzel elősegítve a szál-
lítási folyamat és a beszállítói kapcsolattartás 
gördülékenységét.

A nemzetközi gazdasági helyzet ellenére 
beruháznak. Ez a változás véleménye szerint 
hogyan fog hatni a Sangjin-ra?

Így van, beruházunk. Jelenleg néhány eu-
rópai országban valóban nagyon rosszak az 
üzleti lehetőségek a pénzügyi válság hatása 
miatt. Itt az ideje a beruházásoknak, hogy 
megalapozzuk a későbbi üzleti lehetőségeket, 
hogy lépést tartsunk és együttműködjünk a 
Samsunggal, amely egy világvezető vállalat.

Tapasztalatai szerint milyen hozzáállás se-
gíthetne a vállalkozásoknak kilábalni ebből a 
nehéz időszakból?

Az erre vonatkozó vezetési irányelveink:

· Vevőközpontúság
· Gyorsaság és ügyesség az üzleti tevé-

kenységekben
· Megfelelő vezetői irányítás a dolgozók 

ösztönzésére

Ezen irányelvek megfelelő alkalmazásával a 
vállalkozások képesek lesznek újra zökkenő-
mentesen folytatni tevékenységüket a világgaz-
dasági válság hatása ellenére is.

Mészáros Anita

„... évente egy nap szenteltessék a mada-
rak és fák védelmében”

1902-ben, Párizsban az európai országok 
egyezséget kötöttek a hasznos szárnyasok vé-
delmének érdekében.

Az 1906. évi 1. törvénycikk szerint minden 
év májusában egy napot az iskolákban arra 
kell szentelni, hogy megismertessék a diáko-
kat a hasznos madarakkal.

A világon először Chernel István ornito-
lógus szervezte meg 1902-ben, hazánkban. 
Minden év május 10-e a Madarak és fák nap-
ja. A hasznos madarak védelme a madarak 
etetésével kezdődik, megfigyelésükkel foly-
tatódik. Ennek alkalmából iskolánk a DÖK 
és a technikát tanító nevelői közül Halmainé 
Hegedűs Mária, Palotainé Jánosi Krisztina 
és Tóth Sándorné madáretető és madárlak 
készítésére buzdította a tanulókat, sikerrel. 
Május 10-én már az iskolánk udvarában lévő 
fákon függtek.

A DÖK segítéségével évente novembertől 
februárig iskolánkban folyamatosan osztá-
lyonként etetjük a madarakat.

Így egy lépést tettünk a környezet- és a ter-
mészetvédelem felé.

Tóth Sándorné

Itt a tanév vége
és a nyári szünet!



6 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2012/05

A Redemptio
267. évfordulójára

Mit rejt a ládafia? V.

Jászságért Díj
2012

A kép 1954. május 30-án készült a 
Templomkertben, az elsőáldozást kö-
vető szeretetlakomát követően. A fel-
vételen a felső sorban fekete ruhában 
Rózsa Piroska plébániai házvezetőnő, a 
fáklyás lányok pedig kötényben látha-
tóak, az alsó sorban Réz Dezső plébá-
nos mellett két elsőáldozó áll. A hát-
térben a csíksomlyói oltárkép látható. 

Balról-jobbra, felső sor: Sándor Ilona, 
Rózsa Piroska, R. Nagy Kornélia, Bar-
na Terézia, Nagy P. Ilona, Palócz Eta, 
Sándor Terézia.

Balról-jobbra, alsó sor: Berze Viktória, 
Réz Dezső plébános, Pető Antal.

A felvételt Nagy P. Ilona bocsátotta 
rendelkezésünkre, a képen levő szemé-
lyeket is ő és Berze Lászlóné Vityuka 
azonosította be.

Köszönjük segítségüket.
Farkas Kristóf Vince

Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Közgyűlés 85/2012.(IV.20.) számú 

határozata május 6-a Jász-Kun
Emléknappá nyilvánításáról

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Köz-
gyűlés támogatja a jászsági, a nagykunsági, 
a kiskunsági települések és civil szervezetek 
azon kezdeményezését, hogy május 6-át 
Jász-Kun Emléknappá nyilvánítsák. A Me-
gyei Közgyűlés elismeri, hogy a Jászkun 
Kerület népe hatalmas áldozatvállalással 
és összefogással valósította meg a ma-
gyar történelemben egyedülálló jászkun 
redemptiót, földjének és szabadságjogai-
nak önerőből történt visszaszerzését, ame-
lyet az 1745. május 6-án kiadott oklevél 
kodifikált. A Megyei Közgyűlés értékeli, 
hogy a Jászság, a Nagykunság és a Kiskun-
ság lakossága nagyfokú érdeklődést tanúsít 
történelme iránt és kiemelt megbecsüléssel 
tekint a közel nyolc évszázada hazánkba 
költözött jászoknak és kunoknak, azok 
kései utódainak, eszmei örököseinek a 
magyar történelemben elfoglalt helyére és 
szerepére. A Megyei Közgyűlés egyetért az-
zal, hogy a május 6-ai Jász-Kun Emléknap 
méltó lesz a jász-kun összefogás megjelení-
tésére és elősegítheti a történelmi identitá-
suk megőrzését. A Megyei Közgyűlés felha-
talmazza elnökét a szükséges intézkedések 
megtételére. Határidő: 2012. május 30.

Felelős: Kovács Sándor,
a Megyei Közgyűlés elnöke

„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma 
megállapítja, hogy a huszonegyedik alka-
lommal kiírt Jászságért Díjra hét személyre 
érkezett javaslat. A kuratórium köszönetet 
mond a javaslattevőknek.

A kuratórium 1/2012. sz. döntésével 
a 2012. évi Jászságért Díjat, s a vele járó 
1.000.000 forint elismerést Sisa József öt-
vös-iparművész (Jászberény) részére ítéli 
oda, életpályája elismeréseként. Sisa József 
1951-ben született Jászberényben. Kezdet-
ben grafikával, festészettel, majd 1973-tól 
zománcművészettel és ötvösmesterséggel 
foglalkozik. 1969-től szerepel alkotásaival 
országos és nemzetközi, egyéni és csopor-
tos kiállításokon (Róma, Prága, Pozsony, 
Moszkva, Párizs). 1991-ben létrehozta a 
Jászsági Művésztelepet, ahol a hagyomá-
nyok megismerésére, megőrzésére, közve-
títésére törekszik tanítványaival. Gondot 
visel a hivatásos művésznövendékek mel-
lett az amatőr tehetségek felkarolására is. A 
művésztelepen lehetőséget teremtett más 
népek kulturális hagyományainak, mű-
vészeti tradícióinak és a Jászság művészeti 
sajátosságainak egybekapcsolására. Köztéri 
művei állnak Jászberényben, Budapesten 
és az iráni Yazd városában. Tagja a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének 
és számos más szakmai szervezetnek. Tagja 
a jászsági elszármazottakat és otthonélő-
ket összekapcsoló Jászok Egyesületének. 
Több szakmai elismerés, illetve megyei- és 
kormánykitüntetés birtokosa. Sisa József 

ötvösművészt több mint négy évtizedes 
zománcművészeti és művészetpedagógiai 
munkássága méltóvá teszi a Jászságért Díj 
elnyerésére. A Jászságért Díjat 2012. július 
7-én, az elszármazott és otthon élő jászok 
világtalálkozóján kell átadni Jászfelsőszent-
györgyön.

„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma
1537 Budapest 114 Pf. 367
Honlap:
www.jaszokegyesulete.hu
Drótposta:
alapitvany@jaszokegyesulete.hu

Megkezdődött az adóbevallások benyúj-
tásának időszaka. Az elszármazott jászsá-
giakat és az otthonélőket összekapcsoló 
szervezet, a Jászok Egyesülete ezúton kéri, 
és előre is köszöni az Ön és családtagjai 
személyes támogatását. Szervezetünk a sze-
mélyi jövedelemadó egy százalékát újabb 
hagyományápoló kiadványok megjelente-
tésére, rendezvények – közte a Jász Világta-
lálkozó – megvalósítására fordítja.

Jászok Egyesülete
Adószám: 19666024-1-41
1537 Budapest 114 Pf. 367.
info@jaszokegyesulete.hu
www.jaszokegyesulete.hu
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu 
Bankszámla: 10200892-31411767

A jászok
egy százaléka
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26 versmondó 11 településről, 29 produkció, ebből 5 
Örkény mű, 10 díj, több, mint 50 néző a VIII. Jász Fény 
Vers- és Prózamondó Találkozó számszaki egyenlege.

Ez a meleg szombat délelőtt számunkra azonban sokkal 
többről szólt. A Jász összetartozásról, a vers, az irodalom sze-
retetéről, a megmérettetés és szakmai iránymutatás lehetősé-
géről, a találkozás öröméről, nagyjaink tiszteletéről, magyar-
ságtudatunk erősítéséről. Még hosszan sorolhatnánk azokat 
az értékeket, amelyeket az idén is közvetíteni igyekezett az 
áprilisi 28-án 9 órától koradélutánig a Rimóczi Kastély hall-
jában tartott hagyományos, 2 évente megrendezésre kerülő, 
Város Napjához kapcsolódó rendezvény.  A költészet segítsé-
gével magasabb szellemi szférákban barangolva hol sírtunk, 
hol nevettünk, hol szomorkodtunk, hol lázadtunk, de végül 
mindnyájan MOSOLYOGTUNK! 

Bordásné Kovács Katalin köszöntője után Kovács And-
rásné meggyújtotta a közösségünkért égő gyertyát, majd 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterasszony üdvözölte 
a résztvevőket. Bordás Nóra műsorközlő emlékezett meg az 
emlékév kapcsán Örkény Istvánról, akinek munkássága állt 
idén a kétévente szervezett rendezvény fókuszában. A vers-
mondóknak Berze Anna kisiskolás kedveskedett versével. 
A bemutatók után Lengyel Boldizsár dramaturg, Megyei 
Príma-díjas újságíró és Csomor Csilla színművész értékel-
te külön kiscsoportban a hallottakat. Elmondhatjuk, hogy 
egyenletesen jó színvonalú találkozó részesei lehettünk. Az 
általános iskolás korosztályban indult 16 „versenyzőből” 

ötöt dicsért meg különösen a szakmai zsűri. Baranyi Edina 
Jászdózsáról a vers értelmezésért, Mezei Anna Szentlőrinc-
kátáról az előadásmódért, Tóth Julianna Jászfényszaruról az 
egyéniségéhez illő versválasztásért, Csőke Luca Jászapátiról 
az Örkény mű leghitelesebb tolmácsolásáért és Borics Le-
vente Jászapátiról különleges előadásmódért kapott díjat. A 
felnőttek és középiskolások mezőnyében szintén 5 díjat osz-
tottak ki a lelkes és lelkiismeretes ítészek. Thuróczy György 
Jászfelsőszentgyörgyről meggyőző előadásmódért, Dékány 
Józsefné Jászárokszállásról a versörökség ápolásáért, Szabari 
Katalin Jászapátiról a szép beszédért, Rigó Erika Jászberény-
ből az Örkény mű leghitelesebb tolmácsolásáért vett át díjat. 
Balassa Bence Selypről a FÉBE különdíját nyerte.

A zsűri részéről Bordásné Kovács Katalin adta át a rende-
zőszervek és támogatók díjait, akiknek hála, senki sem tért 
haza üres kézzel. Ezt követően sokan éltek az egyéni tanács-
adás lehetőségével. 

Támogatók, rendezőszervek (abc rendben): Általános Is-
kola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző 

Iskola Diákönkormányzata Jászfényszaru, Bedekovich Lő-
rinc Népfőiskolai Társaság Jászfényszarui Drámapedagógiai 
Műhely, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Fényszaruiak 
Baráti Egyesülete, Jászfényszaru Város Önkormányzata, Jász 
Takarékszövetkezet, Városi Könyvtár. 

Köszönjük a segítők kis csapatának lelkes közreműködését!

Katinka
fotó: Berze Lászlóné Vityuka

A vers ünnepe Jászfényszarun

A nézők figyelme az előadásra összpontosul

A versmondók népes csapata

Díjátadás baráti légkörben
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Művészetek a nevelés szolgálatában

Rendhagyó, zenés irodalom óra – avagy hogyan emlékeztünk meg a költészet napjáról

 „Naponta mindenkinek meg kéne hallgat-
nia legalább egy rövidke dalt, el kéne olvasnia 
egy jó költeményt, látnia kéne egy kellemes 
képet, és ha lehetséges, szólnia kéne néhány 
értelmes szót…”

Úgy gondolom, hogy akik eljöttek április 
27-én a művészeti iskola jótékonysági estjére, 
azoknak volt alkalmuk zenét, dalt hallgatni, 
táncot látni és képeket, alkotásokat, nézeget-
ni. És nem is akárkik, a gyermekeink jóvoltá-
ból. Hiszen elérkezett ismét a tavasz, amikor 
a művészeti iskola tanulói ízelítőt adtak egész 
évi munkájukból. Személyes tapasztalat útján 
mérhettük fel mindazt a hasznot, amit ez az 

iskolatípus adhat a gyerekeknek, közvetve a 
családoknak, városunknak. 

Növendékeink sokrétű fejlesztése nem 
számokban és pénzben mérhető, mégis fel-
becsülhetetlen az értéke. Hiszen minden 
művészeti ággal való foglalkozás tágítja a tu-
datot, fejleszti a koncentráló és kombinatív 
készséget. Önbizalmat ad, önismeretre tanít, 
segít a tanulási problémák leküzdésében. A 
művészetekkel töltött idő felfrissít, feltölt, 
gazdagít – érzelmileg és értelmileg egyaránt. 
S bár iskolánk számára büszkeség lesz, ha fa-
lai közül művészek kerülnek ki, elsődleges hi-
vatása az, hogy maradandó élményeket adva 

a művészeteket érteni és élvezni tudó boldog 
gyermekeket neveljen. Mert Karácsony Sán-
dor szavaival élve:

„Minden gondolatunk, minden tervünk azt 
célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, 
életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni.” 

Természetesen minden intézményi lehető-
ség és pedagógiai iránymutatás a semmibe 
vész, ha nem áll mellé a szülői szándék és a 
gyermeki akarás, a szülő és a pedagógus er-
kölcsi elismerése. 

Lovászné Török Magdolna 
igazgatóhelyettes,

a művészeti alapiskola vezetője

Magyarországon 1964 óta József Attila szü-
letésnapján, április 11-én ünneplik a magyar 
költészet napját. Ebből az alkalomból min-
den évben szokás valamilyen módon tiszte-
legni a magyar líra előtt, leginkább klasszikus 
és kortárs költők verseivel. /Érdekességként 
megemlítendő, hogy 1900-ban, ugyanezen a 
napon született Márai Sándor is…/

A 2010/2011-es tanévben merült fel az al-
sós munkaközösség „fejében” az ötlet, hogy 
a költészet napjához egy közösen eltöltött 
verselős-éneklős délelőtti program keretén 
belül kapcsolódjunk elsőtől negyedik osz-
tályig. Mivel felettébb kellemes élmény volt 
a tavalyi (a versek szüneteiben Jáger János 
gitáros-énekhangos aktívan segítette a han-

gulat fokozását), már akkor megszületett az 
elhatározás, miszerint a következő években is 
hasonló módon fogunk kapcsolódni a fenti 
naphoz. 

E tanév során a tavaszi szünet után április 
11-én folytatódott a tanítás, így kénytelenek 
voltunk néhány nappal elcsúsztatni a rendez-
vényt -hiszen a kicsi gyerekeknek még sok 

gyakorlásra és ismétlésre van szükségük egy-
egy színpadi szereplés előtt-, lebonyolítására 
április 16-án kerítettünk sort, melynek során 
elsősorban az élményszerűségre törekedtünk. 
Minden kisdiák hallgatója, befogadója s egy-
ben közvetítője, aktív közreműködője is volt 
a majd másfél órás verselésnek-éneklésnek. 
Hangszerét, a hegedűt ezúttal Tóth Mercé-

desz, a váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti 
Szakközépiskola tanulója szólaltatta meg- ké-
résünknek eleget téve- a közismert népdalok 
közös énekének kísérőjeként, a gyerekek és 
tanítóik legnagyobb örömére. Minden év-
folyam verses blokkját egy-egy közös dalo-
lás színesítette, zárás- és búcsúképpen pedig 
megtudtuk, miért is „Azt a kutya mindenit a 

világnak…”? Az előadók közül ki szavalattal, 
ki dramatikus feldolgozással, ki zongorajáté-
kával színesítette az eseményt. A hangosítás-
ban Szabó László segített.

Milyen érzéssel léptünk ki a színházterem-
ből? Élmény volt, maradandó, megismétlésre 
méltó. Hisz énekelni, verset olvasni és mon-
dani, másokkal megosztani jó. Szka

Társastánc tanszak.
Felkészítő pedagógus: Bálint Éva Linda

A fotókat Jáger Adrienn készítette.
Fotó: Pálné Pádár Anikó

Néptánc tanszak.
Felkészítő pedagógusok: Fazekasné Havrán Bettina és Péter Szilárd
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Ezzel a címmel jelent meg a hatvan és terü-
leti sakkversenyről szóló beszámoló, ahol a ,, 
jászoknál,, a Jászfényszaru, Általános Iskola 4 
fős csapatára gondoltak, legnagyobb büszke-
ségünkre. Április 19-én került sor a hatvani 
Szent István Általános Iskolában levő területi 
versenyre, ahol hatvani és környékbeli 9 isko-
la mérte fel erejét egyéni és csapatversenyben 
is 4 korcsoportban az iskola könyvtárában. A 
megnyitó után egy filmes bejátszással folyta-
tódott a program, Portisch Lajos 75. születés-
napja apropójából a gyereknek bemutatták a 
neves sakkozó életpályáját, olimpiai aranyér-
mesünk sikereit. Majd elkezdődött a gyere-
kek versengése.

Csapatversenyben megnyertük a versenyt 
17 ponttal, megelőzve a 12 pontos lőrinci 
csapatát, így egy évre iskolánk büszkélked-
het a vándorkupával. Jövőre ugyanitt újra 
versenybe kell szállni a kupáért. A verseny 
érdekessége volt, hogy a sok gyerek között mi 
vittük az egyetlen lány versenyzőt Kovács Lil-
la személyében, aki már sokadszor bizonyítja, 
hogy megállja helyét a fiúk között is, játékát, 
teljesítményét is kiemelték a szervezők az ér-
tékeléskor.

A verseny másik érdekessége, hogy minden 
tanulónk éremmel jöhetett haza a maga kor-
csoportjából.

A versenyről való tudósítást megnézhe-
tik a Hatvan-online alábbi oldalán: http://
hatvanonline.hu/hirek/Sport/1/121

A városi televízióban megjelent video anya-
got itt tekinthetik meg:

h t tp : / /www.youtube . com/wa tch ?v 
=89B2u154r1o

Iskoláinkat az alábbi tanulók képviselték:
korcsoport:
Kovács Lilla (3.c) – 1. helyezés
korcsoport:
Berényi Levente (5.a) – 1. helyezés
korcsoport:
Szücs Levente (5.c) – 3. helyezés
korcsoport:
Czakó Patrik (8.c) – 2.helyezés

Kép és szöveg : Fáczán Izabella

Április 21-én került sor a Tiszaföldváron 
megrendezett IV. Papp Bertalan Országos 
Gyermek Sakkversenyre. A vártnál több je-
lentkező miatt a verseny kis csúszással indult.

7–9 fordulót kellett játszaniuk versenyző-
inknek, kinek-kinek a maga korcsoportjá-
ban, így még délután 4 órakor is a sáncolás és 

a kőfalvédelem vette át a főszerepet. A hosz-
szúra nyúlt versenyen is szép eredményeket 
értek el tanulóink, ahol 10 fővel képviseltük 
Jászfényszarut. 3 olyan versenyzőnk is részt 
vett szép eredménnyel a versenyen, akiknek 
ez volt az első igazi megmérettetésük. Átesve 
a tűzkeresztségen ezentúl számítunk rájuk is 
a versenysorozatokban.

Résztvevők:
korcsoport lány:

Nyers Lili-óvodás – 4. helyezés,
(különdíjat kapott:, a mezőny legfiatalabb 
versenyzője,, címmel)
Balázs Léna – 1.b,
Kotán Eszter – 1.b,
Tóth Anna – 1.b – 6. helyezés,
Kovács Lilla – 3.c – 3. helyezés

korcsoport fiú:
Balázs Lehel – 3.c,
Berényi Levente – 5.a,
Nyers Dániel – 3.a – 6. helyezés

korcsoport fiú:
Szücs Levente – 5.c – 3. helyezés

korcsoport fiú:
Czakó Patrik – 8.c – 3. helyezés

Köszönjük az Iskola támogatását, segítségét, 
Gáspár Imre bácsinak a sikeres felkészítést, a 
szülőknek a kíséretet és a finom vacsorát.

Sakkozóinknak ebben a tanévben még egy-
szer kell szorítanunk május végén 3 napos 
Országos Diákolimpián Szombathelyen csa-
patversenyben. Iskolánkat ott Kovács Lilla, 
Nyers Dániel, Berényi Levente, Balázs Le-
hel fogja képviselni. 

Kép és szöveg: Fáczán Izabella

Mentovics Éva: A legdrágább anyukának 
/részlet/

Ezernyi kis apró jellel 
tudattam, hogy létezem.
Számlálgattad a napokat, 
vajon mikor érkezem?

Később aztán ágyam mellett 
álmot hozott szép dalod.
Hogyha néha nyűgös voltam,
karod lágyan ringatott.

Kezemben e kis virággal
tiszta szívből kiáltom:
Te vagy nekem a legdrágább 
Anyuka a világon.

Az év egyik legszebb ünnepe az édesanyák 
köszöntése. Minden alkalommal nagy izga-
lommal készülünk erre a napra. Még a leg-
kisebbek is titokban tartják az anyák napjára 
tanult verseket, dalokat, hogy minél nagyobb 
legyen majd a meglepetés az ünnepen. 

Így történt ez ebben az évben is. Mind a 
négy csoport ünnepi díszbe öltöztette a cso-
portszobát, ugyanakkor a szívét-lelkét is. 
Nincs is meghatóbb pillanat annál, amikor 
egy pici gyermek átöleli az édesanyját, így ün-
nepelve ezt a szép pillanatot. Nem kell talán 
a szó sem, hiszen az anyai szemek mindent 
elárulnak ilyenkor. Az ünneplésből természe-
tesen a nagymamák sem maradhatnak ki, az 
ő szerető gondoskodásukat is megköszönjük 
ezen a napon.

Dné Kati
Kép: Földvári Zsófia

Jászoknál
a vándorkupa

Sakkozóink
Tiszaföldváron

Édesanyák köszöntése 
a Napsugár Óvodában
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Tavaszi tehetséggondozó versenyek
eredményei 2012-ben

Alsós tanulmányi
versenyek

Zrínyi Országos Matematika Verseny 
megyei fordulójának időpontja február 17-
én volt. Iskolánkat az 5. évfolyamból képvi-
selték: Fábián Alexandra 5. a, Kotán Csenge 
5. b, Petrovics Réka 5. c, Szücs Levente 5. c, 
felkészítő tanáruk: Váczi Erzsébet
6. évfolyam: felkészítő tanár: Szakali János
191 fő induló közül:
Pál Zsófia 6. a, 34. hely, Kiss Bettina 6. c, 
Boldogházi Máté 6. b, Garas Alexandra 6. c 
középmezőnyben végeztek.
7. évf.: felkészítő tanár: Balogh Zsuzsanna
160 induló közül: Kovács Viktória 7. a, Bor-
bély Evelin 7. b, Drabos Tamás 7. c, Urbán 
Bálint 7. c közép- mezőnyben végeztek.
8. évf.: felkészítő tanár: Balogh Zsuzsanna
126 induló közül:
7. hely Kovács Dániel 8. a
34. hely Czakó Patrik 8. c

Kalmár László Országos Matematika 
Verseny megyei döntője március 31.:
6. évfolyam: Pál Zsófia 3. hely
(felkészítő: Szakali János)
7. évfolyam: Kovács Viktória 4. hely
(felkészítő: Balogh Zsuzsanna)
8. évfolyam: Kovács Dániel 1. hely
Czakó Patrik is részt vett.
(felkészítő: Balogh Zsuzsanna)

Március elején a Curie alapítvány által szer-
vezett Kémia verseny megyei fordulójára az 
előző 4 írásbeli forduló teljesítménye alapján 
Bólya Kitti 8.c osztályos tanulót hívták be. 
A verseny előtt egy látványos és hangos kémi-
ai kísérletsorozatot láthattak, illetve a diákok 
apróbb kísérleteket végezhettek a Szolnoki 
Műszaki Szakközép- és Szakiskola
Pálfy János Tagintézménye laborjaiban. Fel-
készítő tanár: Mészárosné Dobák Ildikó.

Március végén a Hevesy György Országos 
Kémia verseny megyei döntőjén vettünk 
részt 5 diákunkkal.

 7. évfolyamon Drabos Tamás (7. c) 4., Ko-
vács Bence (7. c) pedig 10. helyen végzett.
 8. évfolyamon Bólya Kitti (8. c) 5., Czakó 
Patrik (8. c) 10. és Kovács Dániel (8. a) 11. 
helyen végzett.
 Felkészítő tanár: Mészárosné Dobák Ildikó

Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan 
Verseny megyei fordulójának időpontja áp-
rilis 14-én került megrendezésre Szolnokon. 
Két tanuló képviselte az iskolánkat. A nyolca-
dikosak versenyében 4. helyen végzett Me-
zei Bálint 8. b, a hetedikesek évfolyamán a 
középmezőnyben végzett Rubint Bence 7. b
Felkészítő tanáruk: Palotainé Jánosi Krisztina

Kaán Károly Országos Biológia Verseny 
megyei fordulója április 13-án volt Szolno-
kon. Az ötödikesek versenyében 2. helyen 
Nagy Martina 5. b, 4. helyen Kotán Csenge 
5. b osztályos tanuló végzett.

A hatodikosak versenyében 1. helyen vég-
zett Sánta Patrik 6. c osztályos tanuló. Ő 
képviseli Jász-Nagykun-Szolnok megyét 
Mezőtúron az országos versenyen május 
18-19-20-án.
Majzik Bence 6. c a megyei fordulóban kö-
zépmezőnyben végzett.
Felkészítő tanáruk: Tóth Sándorné

Herman Ottó Országos Biológia Verseny 
megyei fordulójának időpontja április 21-én 
került megrendezésre Szolnokon. Az isko-
lánkat Borbély Evelin 7. b osztályos tanuló 
képviselte a hetedikesek versenyében. A 4. 
helyen végzett.
Felkészítő tanár: Tóth Sándorné.

A Magyar Motorsport Szövetség Enduro-
cross Ifi Kupán a 3. futam után eredményei 
alapján a jelenlegi állás szerint 2. helyen áll 
Nyers Olivér 8. c osztályos tanuló.

Reál munkaközösség vezetője,
Tóth Sándorné

E tanévben is sikeresen lezajlottak az alsó 
tagozatos munkaközösség által szervezett ta-
nulmányi versenyek, melyeken a következő 
tanulók szerepeltek legsikeresebben (a töb-
biek közül néhányan csak egy-két ponttal 
csúsztak le a dobogóról, mások talán izgatott-
ságuk miatt megfeledkeztek egy-egy feladat-
ról, de az összes „nevező” derekasan helyt állt, 
ezért Őket is dicséret illeti!).

Szépolvasó- szövegértő verseny
(2011. nov. 9.):
• I. o.: –––
• II. o.: 1. Szerémi Fanni 2.c,
 2. Berze Anna 2.b, 3. Dobos Debóra 2.a
• III. o.: 1. Szénási Sándor 3.b, 2. Balázs Le-

hel Bulcsú 3.c, 3. Székely Márk 3.b
• IV. o.: 1. Kocsis Klaudia 4.a, Péter Gergő 

4.a, 2. Kovács Bence 4.b, Bodnár Johanna 
4.c, 3. Hornyák Boglárka 4.c

Matematika (2012. márc. 14.):
• I. o.: 1. Víg Hanna 1.c, 2. Füle Viktória 

1.a, 3. Polatschek Péter 1.a
• II. o.: 1. Sánta Dániel 2.b, 2. Berze Anna 

2.b, 3. Czeczulics Ferenc 2.c
• III. o.: 1. Kovács Lilla 3.c, 2. Pál Bence 3.b, 

3. Horváth Levente Gergely 3.b,Balázs Le-
hel Bulcsú 3.c

• IV. o.: 1. Borbély Viktória 4.c,
 2. Péter Gergő 4.a, 3. Kovács Bence 4.b

Nyelvtan-helyesírás (2012.ápr.25.):
• I. o.: 1. Füle Viktória 1.a, 2. Palotai Renátó 

1.c, 3. Mészáros Réka 1.b
• II. o.: 1. Berze Anna 2.b, 2. Dobák Domi-

nika 2.a, 3. Sánta Dániel 2.b
• III. o.: 1. Balázs Lehel Bulcsú 3.c,
 2. Nyers Dániel 3.a, 3. Kovács Lilla 3.c
• IV. o.: 1. Hornyák Boglárka 4.c,
 2. Rohács Luca 4.a, 3. Török Boglárka 4.a

Gratulálunk a szép eredményekhez! Szka

Meghitt pillanat a Napsugár Óvoda Anyák napi ünnepségén
A Szivárvány Óvoda Süni csoportja

virágültetéssel ünnepelte a Föld napját
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Föld napja
a Napsugár Óvodában Sportnap

Anyák napjáraÓvodások
Anyák napi köszöntője

Évek óta megemlékezünk a jeles napok mel-
lett a jeles természeti napokról is. Így minden 
évben megünnepeljük a Föld napját is. Tavaly 
faültetéssel, az idén pedig virágok ültetésével 
tettük emlékezetessé a gyerekeknek a Föld nap-
ját. Az óvoda sziklakertjét és virágoskertjét va-
rázsoltuk újjá évelős és sziklakerti növényekkel. 
A gyerekek minden munkafolyamatbók kivet-

ték a részüket, palántáztak, ültettek, locsoltak. 
Földünk megóvásáról sokat beszélgettünk a 
csoportban is. Sokféleképpen lehet a gyerekek-
hez közel hozni azt, hogy mit jelent számunkra 
Földünk, az a hely, ahol élhetünk.

Köszönjük a Méhecske csoportos anyukák-
nak, hogy virágpalánták felajánlásával, évelős 
sziklakerti növényekkel hozzájárultak ennek a 
szép napnak a megünnepléséhez.

Dné Kati

Anyák napja világszerte megünnepelt nap, 
amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A kü-
lönböző országokban más és más napokon ün-
neplik, Magyarországon május első vasárnapján. 
Az anyák megünneplésének története az ókori 
Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi 
ünnepségeket tartottak Rheának az istenek any-
jának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. 
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi 
Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 

(Forrás: Wikipédia)

Donászy Magda: Nagyanyónak
Édes-kedves Nagyanyókám! 
Anyák napja van ma!
Olyan jó, hogy anyukámnak 
is van édesanyja… 
…Kimostad a ruhácskámat, 
fésülted a hajamat,
jóságodat felsorolni 
kevés lenne ez a nap. 
Köszönöm, hogy olyan sokat 
fáradoztál értem, 
és hogy az én jó anyámat
felnevelted nékem.

Ezekkel a szavakkal köszöntötte a Napsugár 
Óvoda Süni csoportja az Idősek Otthonában 
lakó édesanyákat, nagymamákat, déd mamákat 
Anyák napja alkalmából. Örülünk, hogy meg-
hitt, érzelem dús hangulatot varázsolhattunk az 
idősek számára verseinkkel, dalocskáinkkal és 
táncainkkal. 

Kovácsné Papp Andrea

A hagyománnyá vált Sportnapot ebben az 
évben a a Napsugár Óvodában tartottuk, 
ahol a két óvoda nagycsoportosai mérték ösz-
sze erejüket.

A jó idő a szabadba csalogatta a gyereke-
ket és az óvoda udvarán rendeztük meg a 
versenyt. Mindent beleadva, erejüket össze-
mérve küzdött egymás ellen a Csiga-Biga és a 
Mókus csoport. Ügyességi és gyorsasági pró-

bák váltogatták egymást, végül a Csiga-Biga 
csoport került ki győztesen, így ők vihették 
haza a vándorkupát óvodájukba. A verseny 
végével a kisebbek örömmel próbálták ki a 
nagyok által használt sportszereket. Az egész-
séges életmód jegyében zöldségekkel, gyü-
mölcsökkel kínáltuk a gyerekeket a program 
zárásaként.

Dobák Ágota Zsuzsanna

Sokat gondolkodtam azon, vajon mivel kö-
szönthetném az édesanyákat. Mi legyen az a 
néhány mondat.

Szülőnek lenni gyengéd kelepce – írja tör-
vénykönyvében Murphy (Őt Hívtam segít-
ségül). Sokkal könnyebb szülővé válni, mint 
kimászni belőle. Nincs menekvés – állapítja 
meg. Majd közli a szülők munkaköri leírását:

1. A gyermeknevelés napi 24 órás munka-
kör: fizetés, fizetésemelés, előléptetés nél-
kül, nagyon kevés szabadsággal.

2. Mindenért, ami a gyerekkel történik ki-
zárólag a szülők a felelősek.

3. A bűntudat, a z önvád a munkakörrel 
járó kockázatok.

4. Nyereségrészesedésre, más béren kívüli 
juttatásra ne is számíts.

5. Nem lehet nyugalomba vonulni.
6. Gyerekeid már csecsemőkoruktól kezdve 

tisztában vannak teherbíró képességed 
végső határával, és túl is lendítenek rajta.

7. Igazából senki sem vállalná át munkakö-
rödet, de mindenki azt hiszi, nálad job-
ban tudná tenni.

8. Akik azt hiszik, nálad jobban tudnák ten-
ni, már jól elszúrták annak idején.

Csak anyának kell lenni, hogy az ember ki-
ismerje, mi a szülőnek lenni.”

Végül Murphy lehető legjobb tanácsai:
1. Reméld a legjobbakat!
2. Készülj fel a legrosszabbra!
3. Így is, úgy is szeresd őket!

-edit-
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Egy szép májusi délelőttön a Szivárvány 
óvoda Csiga-biga csoportjával, lelkes anyu-
kákkal, egy apukával felkerekedtünk és 
tanyalátogatásra indultunk. Már az odáig 
vezető út is kalandos volt, hiszen kerékpár-
ral tekertünk. A kerékpárúton nagyon jól és 
biztonságosan haladtunk az előre megbeszélt 
szabályok szerint, a földúton lehetett egy ki-

csit „lazítani”. A tanya bejáratánál már várt 
minket Czeglédi Marika néni, férje Ördög 
János bácsi és hűséges társuk egy szép magyar 
vizsla. A közlekedéshez hasonlóan a tanyai 
életnek is vannak szabályai, amit ismertettek 
velünk és miután rábólintottunk, indulhatott 
a nagy kaland.

Első utunk a tehénistállóba vezetett, ahol 
bikák és tehenek fogadtak minket. Megbe-
széltünk Marika nénivel melyik állatnak mi 
a haszna és utána János bácsi megmutatta, 
hogyan kell tehenet fejni, honnan is kerül 
dobozba, majd a bögrénkbe a mindennapi 
italunk. A mangalicák ólja előtt vezetett el az 
utunk a lovak irányába és a hosszú göndör 

szőrük miatt azt hitték a gyerekek, hogy vad-
disznók. Közben birkák jöttek felénk szelíden 
bégetve, meg is etették a gyerekek a tenyerük-
ből őket. Tisztázódott a takarmány fogalma, 
mi a széna, mi a szalma, melyik mire való. 
Minden állatnak neve volt, ami különösen 
tetszett, hiszen szólíthattuk, ha közelebb 

akartuk hívni. A borjak –mint a gyerekek– 
külön voltak választva koruk szerint, volt 
boci óvoda és iskola.

Miután kigyönyörködtük és kijátszottuk 
magunkat a kezes, szelíd állatok között, igazi 
lakoma várt minket a szín mellett. Kézmosás 
után mindenki kóstolhatott az itt előállított 
termékekből. Először tejivás volt soron, ami 
igen jól esett a nagy séta után. Majd Marika 
néni nagy tálcákkal jött elő, rajta gusztusos 
finomságokkal. Körözöttes, házi vajas ke-
nyerek sorakoztak salátával, zöldhagymával, 
amik már a szemnek is gyönyörűek voltak. 
Ízre is megállta a helyét, mert utánpótlást is 
kellett hozni a háziaknak. Utána házi eper-
szörppel olthattuk a szomjunkat. Közben 
kifaggatták a gyerekek János bácsit a szín 
alatt sorakozó gépekről, majd megmutatta a 
lószerszámokat. 

Benézhettünk olyan helyiségekbe ahol a 
vágás zajlik, ahol a tejet hűtik és igazi hűtő-
kamrában is jártunk. Házigazdáink a gyere-
kek életkorához alkalmazkodva elmesélték, 
bemutatták hogyan működik egy házi gaz-
daság: ahol nincs szemét, mert eltüzelik a 
kemencébe, nincs kidobandó étel, mert meg-
eszik az állatok, igyekeznek mindent maguk-
nak megtermelni, előállítani vegyszermente-
sen, ízletesen. 

Nagyon tanulságos volt ez a kirándulás 
mindannyiunknak, hisz nem csak beszéltünk, 
képen, filmen láttunk egy ökogazdaságot, ha-
nem közvetlenül megtapasztalhattuk, meg-
érezhettük a hangulatát, varázsát, a harmóni-
át a természettel. Óvodánk hagyományőrző 
programmal, zöld óvodaként a fenntartható 
fejlődés pedagógiáját kiemelten kezeli, amit 
nagyon jól szolgált ez a tanyai kaland. Mind-
ezekért nagy köszönettel és dicsérettel tarto-
zunk vendéglátóinknak, Marika néninek és 
János bácsinak. Szakaliné Hesz Katalin

Egy szép, májusi reggelen felkerekedett a 
Napsugár Óvoda Süni csoportja, hogy felfe-
dezze a Jászberényi Állat- és Növénykert cso-
dálatos világát. Elővettük a hátizsákokat és 
megtöltöttük étellel, itallal, hogy még kelle-
mesebbé tegyük a buszos kirándulást. Szeren-
csére nagyon szép, napos időt fogtunk ki, ami 
előcsalogatta a fázós állatokat is a szabadba. 

Végre meglátogathattuk az állatkert új la-
kóit, a dél-afrikai pápaszemes pingvineket, 
akikről már a nagycsoportosoktól sokat hal-
lottunk! Mi is megfigyeltük az etetésüket a 
szárazföldön és a vízben is... Sétánk során 
felfedeztük még a gyűrűsfarkú makikat, a 
nyafogó vidrákat, megcsodálhattuk az állatok 
királyát, és a nagy barna medvét is. A lát-
ványetetésekről nem szívesen maradtunk le, 
hiszen az állatok életmódját közelről megfi-
gyelni a legérdekesebb!

E gondolat jegyében a bátrabbak az állat-
simogatóba is betérhettek. A sok aranyos kis 

kecskét volt, aki megetette, volt, aki meg-
dédelgette. A gyerekek ezt a „Zoo-kuckót” 
szerették meg legjobban, itt töltöttük talán a 
legtöbb időt a sétánk során. 

Amikor már kellemesen elfáradtunk, ki-
ki lepihenhetett a sziklakertekkel körbevett 
vendéglátóhelyek egyikén vagy kipróbálhatta 
a napos-árnyas játszótér bármelyik érdekessé-
gét. A gyerekeknek módjuk volt ismerkedni 

is, mert számtalan gyermekcsoport tett láto-
gatást az állatkertben e napon…

Kicsik és nagyok kellemesen elfáradtunk, 
mire bebarangoltuk az átépített, kibővített ál-
lat-, és növénykertet, de azt hiszem, minden-
ki emlékezetes, szép élményekkel tért haza!

Köszönjük az anyukáknak, hogy a közelgő 
gyermeknap alkalmából teljesítették kisgyer-
mekük egyik nagy kívánságát, az állatkerti ki-
rándulást. Ezeket a boldog éveket visszahozni 
soha nem lehet, ezért érdemes kihasználni 
minden percüket… Örülünk, hogy a szülők-
nek is lehetőségük volt jobban megismerni 
egymást, s bízunk benne, hogy mindenki jól 
érezte magát ezen az élmény dús májusi dél-
előttön. 

További fényképek a városi honlapon talál-
hatóak: www.jaszfenyszaru.hu

Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea

Boci, boci tarka, se füle, se farka? Fotó: Kovácsné Király Anikó

Csiga-biga invázió az Ördög tanyán

„Kis állatkert nagy élmény!” – avagy Gyermeknapi kiránduláson a Süni Csoport
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Régi idők tanúi

Beszélgetés Csúz Lajos bácsival és feleségével a disznóvágásról – II. rész
A früstök (reggeli) után hogyan folyt a munka tovább?
A gazdasszony a böllértől megfelelő húsokat kapott az 

ebédfőzéshez. A húslevest, amíg élt a nagymama főzte. Pe-
csenye is sült a tepsibe, az egyik sarkába tettük az agyvelőt. 
A böllér keze nyomán ezután megkezdődött a húsdarabok 
osztályozása, mi megy a kolbászba, mi kerül lesózásra. 6-8 
db hússzeletet kiválasztottunk a kóstolóhoz, melyet a segí-
tőknek, a közeli rokonoknak küldtünk. Miután kiszedtük 
a főtt húst a bográcsból, megfőztük a hurkába való kását. 
Minden kg kásához, rizshez két liter levet adtunk, abból a 
léből, amiben a hús főtt. Ebbe egy fél marék sót tettünk, mi-

kor már a kása olyan, hogy csak egy kicsit kemény a közepe. 
Levettük a tűzről, kisteknőbe kiöntöttük és letakartuk, így 
a párában még 15-20 percig fő. Összevágtuk, majd meg-
daráltuk a kolbászba való húst, és megtöltöttük a kolbászt. 
A kolbásztöltés igen nehéz munka volt, jó hasizom kellett 
hozzá. A kolbász után a disznósajt elkészítése következett, 
amely döntően a főtt fejhúsból készült. Ezután a hurkába 
való húst is megdaráltuk, és elkezdődött a hurka fűszerezése. 
A dinsztelt vöröshagymát, majoránnát, paprikát, borsot, és 
még sót is tettünk hozzá. Ezeket jól összekavartuk, majd kö-
vetkezett a kóstolás. A töltelék kavarása közben a hurkabél 
egyik végét bepeckeltük, majd elkezdődött a hurka töltés, 
a másik végébe is hurkapálca került. Ekkor már forró volt 

a víz a hurka abálásához. Addig kellett a forró vízbe tenni, 
amíg egyet forrt, aztán ki kell szedni, és jól szétrakni, hogy 
minél előbb kihűljön. A disznósajt az abálás után a présbe 
került, úgy fagyott ki. A másik üstben sült a zsír. A sózó 
teknőbe lesózásra került a szalonna, a sonka, a bőr, a láb, a 
lapocka, az oldalas. 

A jól befűtött kemencébe, a tepsikbe bekerült a vacsorának 
való hurka, kolbász, pecsenye és a hájas pogácsa. A masinán 
megfőtt a töltött káposzta.

Kik vettek részt a vacsorán?
Akik egész nap dolgoztak, a család, a segítők, és egy-két 

közelebbi rokon, testvér is meghívásra került. A jó ízűen el-
fogyasztott vacsora után borozgatás közben előkeült a citera 
és kártya is. A vacsora ideje alatt jártak a kántálók. Fiatalok 
rossz ruhadarabokat felvéve, cigánynak, a férfiak nőnek, a 
nők férfinak öltöztek, kifestették, kormozták arcukat. Be-
kopogtattak és bebocsátást kértek, majd különböző ritmu-
sokat mondtak. Elgyüttünk mi kántányi, kántányi, fülit, 
farkát rágcsálni, Én is fogtam fülit, farkát adjanak egy nagy 
szál hurkát. Különösen, ha ismerősöket is felfedeztünk kö-
zöttük, nem maradt el a megvendégelés.

Milyen utómunkálatok voltak a disznótor után?
Másnap a fiúgyerek elvitte a rokonságnak a kóstolót, hur-

kát, kolbászt, húst, néhány szem tepertőt, ezért aprópénzt 
kapott. Füstölőre került a kolbász és disznósajt. A sózó tek-
nőben a szalonna, a húsok levet engedtek, és egy-két hétig 
azzal naponta többször is locsoltuk, majd felfüstöltük. A 
füstölt árú a padláson rúdra került és onnan folyamatosan 
került fogyasztásra.

Lajos bácsi, mikor volt itt az Aradi utcában legutóbb disz-
nóvágás?

Több mint húsz éve. A technika fejlődésével ekkor már 
gázzal történt a perzselés és elektromos meghajtású volt a 
húsdaráló, a hurkatöltő. A feldolgozott disznóság nagy ré-
sze a fagyasztóba került. Az elmúlt 80 évben ezen a terüle-
ten is nagy változás állott be. Azóta a lányomékkal közösen 
minden évben veszünk egy hízót, mely náluk feldolgozásra 
kerül és megfelezzük a termékeket, mert a házi ízeket máig 
nagyon szeretjük. Szívesen emlékeztünk vissza a disznóvágá-
sok, disznótorok sajátos varázsára, közösségteremtő és for-
máló hangulatára. 

A beszélgetés végén azt is megtudtam, milyen büszkék négy 
unokájukra, akik közül három már diplomás, a negyedik 
főiskolás. Ági februárban az ELTE-n vette át bölcsészi, már-
ciusban a Corvinuson közgazdászi diplomáját. A másik ket-
tő korábban orvosi és jogász végzettséget szerzett. A két déd-
unokának is nagyon örülnek. Magdi néni megemlíti, hogy 
1953-ban Lajos bácsinak munkáltatója az állategészségügyi 
képzés után felajánlotta, hogy végezze el az állatorvosi egye-
temet. A fia ekkor már egy éves volt, és nem akarta a csalá-
dot kettészakítani. 

Az olvasók nevében kívánom, hogy még sokáig élvezzék 
gyerekeik, unokáik, dédunokáik szeretetét.

Tóth Tibor

Baráti közös disznóvágás, a kolbász fűszerezése, keverése közben.
Balról jobbra: Mészáros László, Nádudvari László, Barna Sándor

Fotó: Tóth Tibor
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A Jász Múzeum és a Jász Múzeumért Alapítvány évek óta 
a „Múzeumi esték” keretében rangos előadóktól, közérdek-
lődésre számot tartó előadások hangoznak el. 2012. február 
29-én a Jász Múzeumban nagy érdeklődés kísérte Hortiné 
dr. Bathó Edit néprajzkutató A garádjától a Linda-keríté-
sig - kerítések a Jászságban című előadását. Folytatásokban 
közöljük az előadás szerkesztett, rövidített változatát.

A jász települések képe a 18-20. században: Az állattartó 
gazdálkodás sajátos módon alakította a jászsági települések 
szerkezetét. A települések belső magját a templom körül tö-
mörülő zsúfolt házhalmaz képezte, ahol kicsiny, szabálytalan 
alakú telkeken, minden rendszer nélkül, többnyire felkerítet-
lenül álltak a lakóházak. A Jászságról 1737-ben Mikovinyi Sá-
muel készítette az első olyan térképet, amely már alaprajz sze-
rint ábrázolta a településeket. Ez a térkép azonban csak a főbb 
marhahajtó utakat és körülöttük sűrű, zsúfolt házhalmazokat 
mutatta. Az 1786-ban végzett II. József-féle katonai felmérések 
sem szolgáltak részletesebb információkkal. Bedekovich Lőrinc 
geometra 1786-ban, majd 1790-ben készített nagyléptékű tér-
képei azonban már pontos képet adnak a Jászság 18. századi 
település képéről.

Ez a térkép bizonyítja, hogy 1786-ban Dósán még nyoma 
sem volt a telkesítésnek, a település központjában mintegy 133 
kerítés nélküli ház állt zsúfolt halmazban. Bedekovich térké-
pe egyetlen kerített telket tüntetett fel, mégpedig a parokiális 
kertet, de maga a parókia kívül állt a telken. Bedekovich térké-
peinek tanúsága szerint a többi jász település magja is hasonló 
képet mutatott ebben az időben.

A jászsági halmaztelepülések a 18. század végén kezdtek ker-
tesedni, amikor a földművelés terjedésével egyre több állatot 
tartottak otthon. A zsúfolt belső területtől távolabb, külön 

övezetben helyezkedtek el a jószágtartásra alkalmas szérűsker-
tek vagy ólaskertek. Ilyen formán a legtöbb gazda belső fundusa 
két részből állott: a házportából és az ólaskertből.  Az ólaskertek 
voltak a jász gazdák gazdasági udvarai, mivel a ház körüli ki-
csiny portán erre nem volt megfelelő hely. Elsőként azok a te-
lepülések váltak jellegzetesen kertessé, amelyeknek nagy volt a 
belső határuk (pl. Apáti, Árokszállás, Berény, Jákóhalma), de 
típusos ólaskertek alakultak ki Dósán, Ladányban, Fényszarun, 
Kiséren, Jásztelken, Felsőszentgyörgyön és Alsószentgyörgyön 

is. A Jászság 18. századi településképének a legfőbb jellemzői 
kétségkívül a települést körülölelő ólaskertek voltak.

A jász települések belső házhalmazának rendezésére már 1786-
ban kísérletet tettek, amikor négyszögű utcahálózat kialakítását 
tűzték ki célul. Ennek tervezője Bedekovich Lőrinc volt, aki 
végül is a lakóházak össze-visszasága miatt, nem tudta megva-
lósítani ez irányú elképzeléseit. Így aztán a lakóhelyül szolgáló 
belső részre ráerőszakolták a teljesen szabálytalan utcahálózatot, 
amely révén számtalan zug, lyuk, köz, vaksikátor, kutyaszorí-
tó képződött.  A 19. század folyamán szinte ez a településkép 
jellemezte a jász települések arculatát, de nyomait még a 20. 
század végén, sőt napjainkban is felfedezhetjük Jászberényben, 
Jászapátin és Jászdózsán.

A 18. század végén a lakóházak között még sok volt a föld-
be süllyesztett, sövényfonású, tapasztott falú, két osztatú 
putriház, amelybe a zsellérek és az irredemptusok éltek, míg 
a redemptusok két és három osztatú, de ugyancsak nem túl 
magas házakban laktak. 

A Jászkun Kerületek 1802-ben újabb építkezési előírásokat 
bocsátottak közre, amelyek szigorúan meghatározták a házak 
nagyságát, a padlásfeljáró helyét, kötelezővé tették az utcára 
néző két ablakot és azt, hogy a kémények a gyúlékony nád he-
lyett téglából készüljenek. Szorgalmazzák a téglaégetők mielőb-
bi felállítását is. Ezt követően egymás után láttak napvilágot a 
Jászkun Kerületek újabb és újabb építési rendelkezései, ame-
lyek próbáltak valamiféle rendet teremteni az építkezés össze-
visszaságában. Meghatározták többek között, hogy a házaknak 
az utcai frontra véggel kell állniuk. Ezt az új építkezéseknél meg 
lehetett valósítani, de a már fennálló házaknál nem volt rá mód.

A Jászkun Kerület 1876-os megszűnését követően a települé-
sek tanácsai maguk alkották meg építési szabályrendeletüket, 
amelyet szigorúan be is tartattak a lakosokkal, s végrehajtását 
ellenőrizték. A rendelethez részletes térkép is tartozott, amelyen 
kijelölték az utcák nyomvonalát, megállapították az építési ha-
tárokat, mezsgyéket, s az építkezés minden részletét megszabták 
(falak szigetelése, ajtók, ablakok mérete, szobák padozása stb.). 
Minden építkezést, még a kerítés javítását is be kellett jelen-
teni a hatóságnak. A tervezett építkezést előzetesen, majd az 
elkészülése után is megtekintette a deputáció (bizottság), s csak 
akkor adta ki a lakhatási engedélyt, ha az előírásoknak min-
denben megfelelt. Az építési szabályok hatására, ha lassan is, de 

MúzeuMi esték előadásán hallhattuk

A garádjától a Lindab-kerítésig – I. rész

Vertfalú kerítés – Jászfényszaru, 1960. Fotó: Tóth János

Tulipános kerítés a Malom utcában – Jászfelsőszentgyörgy, 1983.
Fotó: Bathó Edit
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átalakult a jász települések képe. Az egykori halmazos település 
nyomait ugyan az új rendelkezések sem tudták teljesen felszá-
molni, így a települések magja továbbra is ezt a képet mutatta, 
de az ólaskertek helyén nyitott új utcák már mérnök által ter-
vezett, szabályos rendet követtek. Az utcák, a porták, a lakó-
házak rendezettebbé, csinosabbá váltak. A vertfalú, léc- vagy 
deszkakerítésekkel pedig valamennyire áttekinthetővé tették a 
rendezetlen alaprajzú telkek labirintusát. A házak külső hom-
lokzata, valamint az ízlésesen faragott ajtók, kapuk, kerítések 
már az új esztétikai rend megjelenését mutatták, amely egészen 
az 1960-as évekig sajátos módon jellemezte a jász települések 
építkezését. 

A 20. század második felétől életbe lépő építési szabályok 
ismét jelentősen átalakították a jászsági falvak, városok arcu-
latát. Az új építkezési módok, megoldások a legtöbb esetben 
nem vették figyelembe a Jászság korábbi építési hagyományait 
(beépítettség, háztípus stb.) hanem rohamos tempóban unifor-
mizálták a települések képét. Az országosan elterjedt, új háztí-
pusok építésével a régi házak lebontásra, átépítésre kerültek, s 
napjainkra a legtöbb településen már csak elvétve maradt nyo-
ma a jellegzetes jász építkezésnek. 

A továbbiakban vegyük sorra a Jászság 18-20. századi jelleg-
zetes kerítéstípusait. Növénykerítések: A hatósági rendelke-
zések ellenére a telkesítés és az utcásítás igen nehezen ment a 
Jászságban. A települések belső területe a 18. században még 
köztulajdon volt, és nem mérték fel a gazdák portáinak hatá-
rát.  Így a porták felkerítetlenül álltak, úgy hogy rajtuk bárki 
keresztül-kasul átjárhatott. Ebből következik, hogy az udvar 
fogalma is ismeretlen volt. Ezért is meghökkentő az 1781-ben 
Árokszálláson közzétett rendelet, mely szerint az „Udvarok a la-
kosok által vagy vert, vagy égetett téglával való kerítése parancsol-
tatik.” Ebben az időben még a lakóházak zöme is sárból épült, 
s téglaégető sem volt a Jászságban. Az első telekjelölő kerítések 
nádból, ültetett növényekből, ritkábban fonott sövényből készül-

tek. A nádkerítés igen gyúlékony volt, ezért ennek használatát 
a hatóságok is tiltották, így hamar kiment a divatból. Az udvar 
bizonyos szakaszának élő sövénnyel való körülültetése azonban 
egészen a 20. század közepéig fennmaradt. 

A kerítéseknek a legolcsóbb és legtartósabb fajtája az élősövény, 
amelyet rendszerint szárazságot jól tűrő növényekből telepítet-
tek (lícium, borostyán, vadszőlő). A növénysort olykor meg-
törték közéjük ültetett olaj-, akác- és bodzafa csoportokkal, 
amelyek hűs árnyékot biztosítottak. A facsoportok közé néha 
egy-két ecetfát is ültettek (bár kikelt az sokszor magától is), 
mert szaga kiváló légyriasztó. A sövényt azonban rendszere-
sen gondozni, tisztítani, vágni kellett, hogy el ne gazosodjon. 
A fonott sövényből készült kerítés is aránylag olcsó és hosszú 
élettartamú volt, de időközönkénti javítása ennek is elengedhe-
tetlen volt, mert az erős szél gyakran megtépázta, vagy pedig az 
állatok rongálták meg.

A telek teljes körbekerítésére általában nem egyfajta alap-
anyagot használtak. Általános szokás volt, hogy a komolyabb 
munkát igénylő, esztétikusabb kerítést az utcai frontra, míg az 
egyszerűbb anyagból valót a porta hátsó traktusának körbe-
kerítésére használták. Kerítést húztak a lakóház és a gazdasági 

épületek közé, de külön kerítés választotta el a veteményes és a 
virágos kertet is. Még napjainkban is megfigyelhető, hogy egyes 
településen (Jászberény, Jászkisér) a gazdasági udvart kukorica-
szárral vagy tányérvirág szárral kerítik körbe.  Ilyenkor  a kívánt 
irányban mintegy két ásónyi mélyen, hosszú gödröt ásnak és 
abba állítják a szorosan egymás mellé fogott kukorica- vagy tá-
nyérvirág szárakat, majd a földet a tövére hányják és letapossák 
vagy ledöngölik.

A növény fennálló szárát középtájékon vékony drugányfával 
és dróttal lekorcolják, majd a sarkokba állított vastagabb faosz-
lopokhoz kötözik, hogy biztonságosan álljon. 

Hortiné dr. Bathó Edit kézirata alapján közétette:
Tóth Tibor

Parasztház léckerítéssel,tornáccal – Jászdózsa, 1982. Fotó: Bathó Edit
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Anno – Érdekességek Jászfényszaru múltjából

In MeMorIaM – Jászfényszarun tanítottak

Március hónapban új rovatot indítot-
tunk útjára „Anno érdekességek Jászfény-
szaru múltjából” címmel. Anno latin ere-
detű szó, jelentése évben, években, régen. 
A sorozatban korabeli hiteles dokumentu-
mokból, újság cikkből idézünk szószerinti 
Jászfényszaruval kapcsolatos eseményt, 
történetet, hírt, amely minden bizonnyal 
a mai olvasónak is hordoz új ismeretet, az 
idősebbnek ismerős neveket is.

Jászberény 1868. június 14. Jász-Kunság 
24. számában volt olvasható: 

„Vasutügy. A Hatvan-szolnoki vasut tár-
saság, hogy az építkezést mielőbb megkezd-
hesse, a magyar éjszaki vasuttársaságtól 5000 
forinttért átvette azon előmunkálatokat, 
melyeket még a megboldogult pest-losonczi 
vasut- s kőszénbánya készitett. Az előmunká-
latok szerint a vonal a hatvani indóháztól ki-
indulva mindjárt Hatvan alatt, az ugynevezett 
prépost tanyája felett átjönne a Zagyván, s a 
hatvan-jászberénjyi országut s a Zagyva közt 
haladna Fényszaruig; Fényszaruról a monos-
tori, szentgyörgyi határon keresztül, érintve 
Kerekudvart, a monostori út nyugati oldalán, 
a dülők hosszában vezettetnék Jászberényig; 
Jászberénytől majdnem nyilegyenesen vonul-

na Györgyéig; itt két ágra szakad s az egyik 
Szolnokra, a másik Ceglédre menne.”

Jászberény 1869. február 28. Jász-
Kunság 9. számában volt olvasható: 

„Jászfényszarun és Kenderesen (Heves me-
gyében) f. évi mart. 1-jjén postahivatal lép 
életbe, az utóbbi kisujszállási postahivatallal 
leend összeköttetésben.”

Jászberény 1869. julius 4. Jász-Kunság 
27. számában volt olvasható: 

„A hus ára e kerületekben következőleg 
szabályoztatott a f. hóra nézve: a marhahus 
fontja Jászberény, Apáthi, Fényszaru, Árok-
szálláson és a kiskun kerület egész területén 
20kr; a többi jászközségben 18kr; a nagykun-
kerület egész területén 16kr. A juhhus fontja 
mind a három kerületben 12kr.”  Egy font 
= 0,48 kg kr. = krajczár Egy forint = száz 
krajczár

A Jász Hírlap 1923. szeptember 23-i 39. 
számában jelent meg: 

„Esküvő. Nagy Bertalan jászfényszarui 
jegyző csütörtökön tartotta esküvőjét Hu-
nyadi Buzás Emmával, Hebrony Kálmán plé-
bános unokanővérével. Násznagyok Winkler 
Bertalan földbirtokos és Nagy Lajos jásztelki 
jegyző voltak. Az esküvőt, melyen városunk-
ból is többen megjelentek Hebrony Kálmán 
vendégszerető asztalánál dus lakoma követte.”

Az idézetet betűhíven közöljük, amely sok 
esetben a mai helyesírási szabályoktól eltért. 

Dobák Gábor FÉBE tag kutatásait felhasz-
nálva szerkesztette és közétette:

Tóth Tibor

Nagy Vilma Emma (Mimike) – Nagy 
Bertalan adóügyi jegyző és Hunyadi Búzás 
Emma gyermekeként – 1930. július 23-
án Jászfényszarun született. Alsóbb iskoláit 
Egerben végezte, a tanítónői képesítést 1949-
ben Jászberényben szerezte.

Sebestyén Lajos László 1929. május 25-én 
Tiszaigaron látta meg a napvilágot. Tanulmá-
nyait Debrecenben, majd Szegeden, a főis-
kolán végezte, 1953. augusztus 31-én tanári 
diplomát kapott.

Mindketten a jászfényszarui általános isko-
lában – Mimike 1949-ben, László 1952-ben  – 
kezdtek el tanítani. 

Itt ismerték meg egymást, 1953-ban itt kö-
töttek házasságot, itt született leányuk, Judit. 

1957. augusztus 16-tól áthelyezésre kerül-
tek az akkor Karcaghoz tartozó Berekre. Itt 
végleg letelepedtek és nyugdíjazásukig az 
általános iskolában szakmai alázattal nem-
zedékeket neveltek és tanítottak. Berekfürdő 
közismert, megbecsült polgárai voltak. 

Jászfényszaruval is tartották a kapcsolatot, 
Mimike szüleinek sírjához a Felső-temetőbe 
rendszeresen ellátogattak.

Együtt mentek el rövid szenvedés után, hir-
telen, szinte egymás kezét fogva, vallásukat 
megtartva. 

Földi hamvaikat egyszerre 2012. május 
8-án 11 órakor helyezték örök nyugalomra 
a Kispesti régi temető ravatalozójából (Bp. 
XIX. Zalaegerszeg u. 67-69.) felekezetük-
höz tartozó szertartás szerint.

Jászfényszarui tanítványaik és volt kollégák 
közül már sokan nem élnek, az élők szeretet-
tel emlékeznek rájuk.

2012. szeptember 1-jén ünnepség kereté-
ben a Tanítók Emlékművén lévő hallhatatla-
nok bronzkönyvébe az Ő nevük is felkerül, 
akkor rájuk is emlékezzünk.

Tóth Tibor

20 Krajczáros pénzérme és 1 forint 1869-ből

1954. júniusában a búcsúzó VIII. osztályosokkal készült csoportkép. Jobbról balra az ülő tanári sorban a 4. Nagy Vilma (Mimike), az 5. Sebestyén László.
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Itt van május 1-je!

Ahogyan régen is szólt a dal… Bár most nem énekeltük, de akár 
énekelhettük is volna, hiszen a napsütéses időben nincs olyan em-
ber, akinek ne lenne kedve énekelni.

A jókedvű programok már kora reggel elkezdődtek, a szokásos 
zenés ébresztővel, miután a városlakók nagy része már garantáltan 
felébredt. Majd a diákönkormányzat tagjainak kerékpáros kísére-
tével a zenészek megérkeztek a sportpályára, ahol 9 órától májusfa 
díszítő verseny kezdődött.

A délelőtt egésze a sport és az egészség jegyében telt. Az egész-
ségügyi szűrővizsgálatra mintegy 120 fő látogatott el. A két füves 
pályán hat női és tizenhárom férfi csapat mérkőzött a Jászfényszaru 
város napja kupa serlegeiért, valamint a legjobb játékosoknak, leg-
jobb kapusnak és gólkirálynőnek/gólkirálynak járó elismerésekért. 
A mérkőzések a női csapat részéről különös jelentőségűek voltak, 
hiszen ezen a napon rendezték a regionális női kispályás füves fut-
ball torna, következő második fordulóját. A női csapatok közül az 
első helyet a Belkó Gyöngyös, a másodikat Buják csapata, míg a 
harmadikat az apci Amazon SE érdemelte ki. Gólkirálynő Tóth 
Erika, a Buják játékosa, a legjobb játékos Holló Anna, a gyöngyösi 
Belkó csapatából, míg a torna legjobb kapusa Bajkó Klaudia lett, a 
hatvani Lokomotív SE soraiból. A házigazda Kolibrik a negyedik 
helyen végeztek.

A férfi kategória első helyén a pusztamonostori Üvegtigris, a má-
sodikon a Roma FC, a harmadikon a Fuel Team végzett. A gólki-
rály Kis Béla lett, a Jászalsószentgyörgy játékosa, a legjobb játékos 
Horváth Dániel, a Roma FC tagja, míg a legjobb kapus Csehi 
László, az Üvegtigris Pusztamonostor játékosa lett.

A kora délután is a szórakozás jegyében telt. A legkisebbeket Gó-
lyalábas Mulatságos Bohócok műsora várta és arcfestés, lufi hajto-
gatás, valamint légvár kastély várta. A fiatalokat a helyi tánccsopor-
tok, a Red&Black és a Jacko előadásai szórakoztatták. A délutáni 
műsorfolyamban a Fehérakác Nyugdíjasklub előadásával idősebb 
korosztály kedvére kívántak tenni. A délután egyik fénypontja 
Janicsák Veca előadása volt, aki a legpörgősebb külföldi számokat 
és legújabb slágereit hozta el. Őt a „Holdugatók” Rock and Roll 
történeti tánccsoport Made in Hungária című fantázia előadása 
követte, a felpörgetett hangulat jókedvét Szente-Veres Adrienn, a 
Dumaszínház humoristája fokozta. Utána átadták a májusfa dí-
szítő verseny győztese párjának járó aranygyűrűt. Az ékszert Nagy 
Mónika kapta. Az eredményhirdetés után tombolahúzás, majd a 
turai Cimbaliband folk koncertje következett és zárta jókedvvel az 
egész napos rendezvényt.

Szöveg: Pál Alíz. Képek: Karizs Evelin
(folytatás a 18. oldalon)

Zenés ébresztő Iskolások vonulása

Májusfa díszítés

Szinpadon a Cimbaliband

Az aranygyűrű nyertese
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Kettétört életek…

Villáminterjú Janicsák Vecával

A Pávakör műsora

Az elmesport rajongói

Foci, foci, foci...

Fo
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lin A város napjának egyik kiemelt prog-

ramja volt Janicsák Veca fellépése. Az 
alkalmat megragadva beszélgettem a 
népszerű és közvetlen énekesnővel.

Mit hallottál Jászfényszaruról, jártál 
már felénk?

Tudom, hogy itt van a Samsung tele-
vízió gyára. Eddig még csak a környé-
ken jártam.

Mivel készültél a fellépésedre?
Külföldi és magyar számokkal lépek 

fel, de a saját dalomat is hallhatja a tisz-
telt közönség.

A tehetségkutató verseny óta miként alakult a pályád?
2011-ben három lemezem jelent meg. Ebből kettő platina, egy pe-

dig aranylemez lett. E mellett folyamatosan koncertezek. 
A fellépések mellett, mostanság mivel foglalkozol?
Jelenleg az új klipemet készítjük elő, ami a Szeretek élni című saját 

dalomból készül. Remélem, hogy a közönségnek is tetszeni fog.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Farkas Kristóf Vince

Nem tudom, mi történt az elmúlt hónapokban? Kapkodom a 
fejem, és gondolkodom az okokon. A szomorú mérleg: két köz-
lekedési baleset és egy gyilkossági kísérlet. A balesetek közül az 
egyiknek a vétlen áldozatai még most is kórházban vannak, a má-
siknak az áldozata meghalt. A balesetet okozó a lelki terhét, mint 
rémálom viszi tovább egy életen át. Miért nem figyelt jobban, in-
dult előbb, ment lassabban, figyelmesebben, miért nem érzékelte, 
látta…. és a baleset pillanata kitörölhetetlenül foglalja el a helyét 
a lélekben. A harmadik eset sérültjei szintén kórházban vannak, 
az életükért küzdenek. Szinte egy tucat emberi sorsot közvetlenül, 
többekét közvetve befolyásolják ezek a sajnálatos események. (A 
közmédia áprilisban négyes mészárlástól és kettős gyilkosságtól 
volt hangos, már követni sem tudjuk.)

Mi történt velünk?
Természetesen nem én fogom megmondani a választ, de pár gon-

dolatom azért van. Az utóbbi évtizedekben „felgyorsult a világ” – 
halljuk. A sokat emlegetett információ dömpingben elveszünk. Az 
értékrend mélyrepülésben. Az ösztönök elragadtak. Túlbuzog a ra-
cionalizmus. A pénz, az anyagiak, a hatalom mindenek fölé emel-
kedtek. A versengés másokon átgázolássá, könyököléssé silányult.

Van azonban egy örömhírem.
Mindig áll előttünk legalább két út, és mi választhatunk.
A sokak által járt könnyű, széles úton hogy hagyjuk-e magunkat 

sodortatni sok embertársunk (és a média hamis értékei) által, el-
dönthetjük. Dönthetünk, és választhatjuk a keskenyebb, keveseb-
bek által járt, ma nem oly divatos, TUDATOSAN élt utat is. Néha 
eltévelyedhetünk persze, hibázhatunk (azért legyünk éberek, hogy 
ne nagyot), de visszatérhetünk és törekedhetünk a „keskeny” úton 
maradni. A tudatosabban, átgondoltabban élt élet nem könnyű. 
Nem engedi, hogy naponta kábítsuk magunkat az alkohollal. Azt 
sem, hogy este a pihentető alvás helyett a sok szemetet nézzük a 
televízióban vagy a számítógépen. Miről nem akarunk lemaradni?

Gondoljuk át, ha más sodortatja is magát az árral, mi ne tegyük. 
Egyszer majdcsak többen leszünk és élhetőbbé válik a világ! Mit 
ér a szép kocsi, ha nincs, aki vezesse? Mit ér egy gyönyörű ház, 
fantasztikusan berendezve, ha hiányzik belőle apa vagy anya? Vagy 
csak testben van ott. Fogyasztó társadalmunk annyi felesleges hol-
mit vetet meg velünk, hogy csak a rendben tartásába bele lehet 
rokkanni.  Jó lenne ezekről esténként elgondolkodnunk, hiszen 
azért van az értelmünk. 

Az élet több, mint evés, ivás…. Igenis lehet magunkat TUDA-
TOSSÁ nevelni, lehet magunkat lassítani. Nem kell bedőlni a rek-
lámoknak, a médiának, a szomszédnak, hogy mitől leszünk boldo-
gabbak. Minden csak átmeneti örömöt okoz, ami pénzért vehető.

Drága az idő? Akkor meg kell tanulni jól gazdálkodni vele! Meg 
kell vizsgálni, mire fordítjuk? Jó, időtálló befektetés, ha vannak 
mély emberi kapcsolataink. Ajándék, ha vannak. Társunkkal, ba-
rátainkkal megosztható a bánat (mert akkor fél bánat lesz) és meg-
osztható az öröm (mert akkor dupla öröm lesz). Az egyik legcsodá-
latosabb befektetés a gyermekeinkre fordított idő. Megélni, velük 
lenni az első lépéseknél, az első térdsérülésnél, az első megtanult 
versnél, fekete pontnál, az első önállóan megírt fogalmazásnál, az 
első nagylányos titoknál, az első szerelmi csalódás könnyeinél és a 
sor végtelen (hiszen csak vendégek a háznál).

Helyes értékrenddel, kiegyensúlyozottabb lelki állapotban kevés-
bé leszünk sebezhetők, és kevésbé leszünk vevők e felfordult világ 
ál kihívásaira, álértékeire.

Indulatainkat – megtanulva kezelni- talán kevesebb lesz a vesze-
kedés, káromkodás, verekedés, bántalmazás.

Mindenki maga dönt, milyen utat választ. Ez mindenkinek a 
saját felelőssége!

B.É.

(folytatás a 17. oldalról)
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A passzívház a világ több országában 
az energiatakarékos épületekre alkalma-
zott német minősítési rendszer, egy na-
gyon jól hőszigetelt, szinte hőhídmentes 
szerkezetekből álló épület, amelyben a 
kényelmes hőmérséklet biztosítása meg-
oldható kizárólag a levegő frissen tar-
tásához megmozgatott légtömeg után-
fűtésével vagy utánhűtésével, további 
levegő visszaforgatása nélkül. 

Az első passzívház 1990-ben épült a né-
metországi Darmstadtban. A szabvány 
gondozásáért és a minősítésért felelős 
Passivhaus-Institutot 1996-ban hozták 
létre. Csak azon épületeket nevezhetjük 
passzívháznak, amelyek megfelelnek a 
darmstadti Passzívház Intézet hivatalos 
minősítési rendszerének. Magyarországon 
2009 februárjában adták át az első olyan 
épületet a Pest megyei Szadán, amely ren-
delkezik ilyen hivatalos tanúsítvánnyal.

A fűtési hőszükséglet 15 kWh/(m2év)-
re, a primerenergia-felhasználás, bele-
értve a használati melegvíz előállítását és 
a háztartási áramot is, pedig 120 kWh/
(m2év)-re korlátozódik. Különösen a 
passzívházkomponensek felhasználása ga-
rantálja a magas komfortszintet és az épü-
let állagának megóvását.

Passzívházak előnyei közé tartozik töb-
bek között, hogy költségtakarékos, hiszen 
hatékonyan hasznosítja az ingyen energiá-
kat. Környezetvédő azáltal, hogy zömében 
megújuló energiát használ, és télen-nyáron 
állandó hőmérsékletű, jó levegőjű, por-
mentes lakótér.

A passzívházak tervezésénél különösen 
fontos szempont a tájolás, már a telek ki-
választásánál érdemes konzultálni egy épí-
tésszel, ugyanis a telek adottságai nagyban 
befolyásolhatják egy passzívház megvaló-
sítását. Például, ha hegyen vagy völgyben 
fekszik a telek, akkor valószínűleg el kell 
térni az alap irányelvektől és egyedi meg-
oldásokra lesz szükség. Továbbá figyelembe 
kell venni a külső szomszédos környezetet, 
ha például a déli oldalon, ahonnan a leg-
több energiát nyerhetnénk, a szomszédos 
épület túl közel van és még magas is, ak-
kor árnyékot vet a házunkra és meggátolja, 
hogy a napsugarak egyáltalán eljussanak 
hozzánk. A növényzet is fontos befolyásoló 
tényező.

A passzívház tervezésének egyik alap-
vető feltétele, hogy az egész épület szinte 
hőhídmentes legyen, ami azt jelenti, hogy 
körbecsomagoljuk hőszigeteléssel, így egy 
úgynevezett termikus burokba zárjuk. 

Nemcsak a külső határoló falakat és a te-
tőt kell hőszigetelni, hanem ugyanúgy a 
talajjal érintkező részeket is, azaz a falak és 
a talajon fekvő födém alá is hőszigetelést 
kell tenni. A fal, tető, padló szerkezeti ré-
tegrendjeit úgy kell kialakítani, hogy azok 
megfeleljenek az előírt hőtechnikai érté-
keknek. A nyílászárók közül elsősorban 
a 3 rétegű, nemesgázzal töltött üvegezésű 
hőszigetelt ablakszerkezetek a megfelelő-
ek. A szellőztetés egy passzívházban min-
dig kontrollált módon, energiahatékony, 
hővisszanyerővel ellátott légkomfort 
szellőztetőberendezéssel történik. Így egy-
részt folyamatosan biztosított a kiváló le-
vegőminőség a lakáson belül, másrészt pe-
dig a szellőzési hőveszteség is a töredékére 
csökkenthető. A házban nagyon gazdasá-
gosan elérhető a kellemes, akár szobánként 
is szabályozható hőmérséklet. A földben 
vezetett csöveken keresztül a lakótérbe ér-
kező friss levegő a talajhőt is hasznosítja: 
télen több fokkal előmelegítve, nyáron 
lehűtve azt. A ház hőháztartásában fon-
tos szerep jut a napenergiának is, mind a 
passzív, mind az aktív hasznosítással. Pasz-
szívházaknál a hőveszteségek csökkentése 
mellett maximálisan törekedni kell a nap-
energia hasznosítására.

Berze Éva, okleveles építészmérnök

Április 27-én Jászberényben a Déry-
né Művelődési Központ Ifjúsági Há-
zában tartotta éves közgyűlését a Jász-
Takarékszövetkezet. A tíz jásztelepülésre és 
Szolnok városra kiterjedő működési terüle-
ten tevékenykedő pénzintézet eredményes 
évet zárt, amelyről Lesták Jánosné az igaz-
gatóság nevében adott részletes beszámolót 
a jelenlévő tagságnak. 

A takarékszövetkezet 2011. évben is jól 
alkalmazkodott a változó gazdasági körül-
ményekhez. A tervszámokat meghaladó-
an nőtt a mérlegfőösszeg, az adózás előtti 
eredmény, a bruttó hitelállomány, a tárgy-
évben folyósított hitel és a szövetkezet saját 
tőkéje. Az elmúlt évben 807 db bankszám-
lanyitás és 705 db új bankkártya kiadás 
történt. A terv ezen a területen is túltelje-

sült. A betét állomány ugyan meghaladta 
160 millióval a 2010. évit, de a tervezetet 
nem sikerült teljesíteni. 2011. évben 71,1 
millió Ft lett a szövetkezet mérleg szerinti 
nyeresége, melyet 50 fő teljes munkaidős 
és 10 fő részmunkaidős dolgozói állomány-
nyal értek el. 

A jászfényszarui kirendeltség minden 
mutatószáma a szövetkezeti átlagot hozta, 
vagy azt meghaladóan teljesítette, amely-
hez az itt dolgozók munkája nagymérték-
ben hozzájárult. A 9,7 milliárd forint betét 
állományból 19,2 %-ot, 1,9 milliárdot 
Jászfényszarun kezelnek; ettől többet, 2,2 
milliárdot csak a Jászberényi fiók tudhat 
magáénak. 

A szövetkezet 2011. évben döntően kul-
turális rendezvények megrendezéséhez 293 
ezer Ft összegben támogatott egyesülete-
ket, alapítványokat. 

A 2012. évi célok között a közgyűlés 11 
milliárd Ft-ot meghaladó mérlegfőössze-
get, a betétállomány szerény összegű, 9,7 
milliárd Ft-ra történő növelését, 2 milliárd 
Ft hitelkihelyezést és 1 milliárdot meghala-
dó saját tőkét határozott meg az igazgató-
ság számára. Valamennyi határozati javas-
latot egyhangúlag fogadtak el.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

ÉpítÉsz szemmel

Passzívház

Eredményes évet zárt a Jász-Takarékszövetkezet

A közgyűlésen a jászfényszarui tagok egy része
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Rendőrségi hírek

Állandó lakosság Jászfényszarun 2011. december 31-én

Lakónépesség Jászfényszarun 2011. december 31-én

Tisztelt Olvasó!
A város életében kiemelt 

személy elleni bűncselek-
mény valósult meg legutóbbi 

jelentkezésem óta. 
Egy jászfényszarui lakos férfi késsel, több 

alkalommal szúrta meg volt élettársát, gyer-
mekei anyját, a házuk előtti útszakaszon. 
A bűncselekmény rendkívüli súlyossággal 
bír, két tizenéves kisgyermek és az aggódó 
család, a város lakossága várja az édesanya 
gyógyulását. A cselekmény folytatódott a 
hölgy megsebesítését követően, az elkövető 
férfi szintén több késszúrással önmagát is 
megsebesítette a jászfényszarui Alsó-temető 
területén. Mindkét személy életben van, a 
bűncselekmény elkövetője elfogását köve-
tően kórházba szállítása, ellátása érdekében 
mentőhelikopter bevonására is sor került. A 
nyomozás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr Főkapitányság hatáskörébe tartozik, 
a pontos vizsgálat érdekében a városban a he-
lyi erőkön túl 10 fő bevonására került sor, a 
Polgárőrség, és a Közterület Felügyelet mun-
katársai is segítségünkre voltak az azonnali 
intézkedések során. Az eset egy nagyon sú-

lyos családi tragédia, aminek bekövetkezésére 
a hatóságok előtt ismert előzményekből nem 
lehetett következtetni. A család vitái ismertek 
voltak a Rendőrség, és más hatóságok előtt, 
több büntetőeljárás is indult a férfi ellen, ide-
iglenes, és a bíróság által meghosszabbított 
megelőző távolságtartás is elrendelésre került 
korábban.

Az elmúlt hetek során rendkívül súlyos cse-
lekmények valósultak meg Jászfényszarun. A 
balesetek során megvalósult gondatlan elköve-
tés mellett szándékosság is szerepet játszott be-
következésük során. Annak érdekében, hogy 
a város életében ne történjenek meg hasonló 
esetek a Rendőrőrs teljes állománya a segítő 
civil szervezetekkel együtt történő együttmű-
ködés keretében végzi tevékenységét.

Fokozódik a városban az útfelújítási, építke-
zési tevékenység, a helyszínek környezetében 
fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyel-
jenek az esetlegesen megváltozott forgalmi 
rend bevezetésére! Legyenek egymással, és a 
felújítást végzőkkel szemben előzékenyek! Ne 
a megszokott módon közlekedjenek!

A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről 
2012. 04. 15-én hatályba lépett, a törvény 

rendelkezései szigorításokat tar-
talmaznak több tekintetben, a 
hatásuk a tulajdon ellen  elkö-
vetett, és a közlekedési szabály-
sértésekkel kapcsolatban is jelen-
tősen változnak.

A szabálysértési értékhatár 50.000 Ft-ra 
történő emelkedése, és a helyszínen kiszabha-
tó bírság 5000–50.000 Ft-ig terjedő mértéke 
jelentős változásként értékelhető. A fentiek 
alapján ismételten kérem, több figyelmet 
szükséges fordítani a szabályok megtartására.

Felhívom figyelmüket, hogy járműveiket 
(kerékpárokat is) zárják az utcán, a házuk 
előtt, a bevásárlások során, és éjjelente az ud-
varokon is, az utastérben ne hagyjanak érté-
kes tárgyat. A gyanúsan viselkedő idegeneket 
azonnal jelentsék a rendőrségnek.

Nehezítsük meg együttesen a bűnelkövető 
személyek dolgát!

Elérhetőségek: Tel: 107
Rendőrőrs: 06-70/330-7626,

Fax: 57/422-138

Terenyi Imre rendőr főhadnagy
Rendőrőrs parancsnoka

Az állandó lakosság értelmezése: 2011. december 31-én érvényes lakóhellyel rendelkezett  Jászfényszarun, vagy ennek hiányában érvénytelen 
lakóhellyel, vagy érvénytelen tartózkodási hellyel rendelkezett.

Korcsoportos megoszlása:

Korcsoportos megoszlása:

  0–2 éves 3–6 éves 7–14 éves 15–18 éves 19–60 éves 61– Összesen

 Férfi 68 122 238 131 1.699 483 2.741

 Nő 66 107 237 128 1.712 793 3.043

  0–2 éves 3–6 éves 7–14 éves 15–18 éves 19–60 éves 61– Összesen

 Férfi 68 118 233 122 1.661 479 2.681

 Nő 66 110 237 118 1.681 795 3.007

A lakónépesség értelmezése: 2011. december 31-én érvényes tartózkodási hellyel rendelkezett Jászfényszarun, vagy ennek hiányában érvényes 
lakóhellyel rendelkezett.

Férfi: 2.681 fő Nő: 3.007 fő Összesen: 5.688 fő

Férfi: 2.741 fő Nő: 3.043 fő Összesen: 5.784 fő
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A stressz kincset ér!

A játék az különös...

Azonban nem mindegy, hogy milyen az a 
stressz. Jó vagy rossz? Prof. Dr. Bagdy Emőke 
pszichológus, tanszékvezető egyetemi tanár a 
stresszről, a pszichoszomatikus betegségek-
ről s a jóllétünkről osztotta meg gondolatait 
2012. május 8-án a TÁMOP 3.2.11/10-1-
2010-0182-as számú projekt V. szakmai kon-
ferenciáján. A segítő szakmákban dolgozó je-
lenlévők útmutatást kaptak a stressz oldáshoz, 
a jó ún. eustresszek megtalálásához. „Barbara 
Fredrickson skandináv kutatónő igazolta, 
hogy háromszor annyi jó stressz: öröm, kel-
lemes érzés, boldogság, jóllét, derű, jó han-
gulat stb. ki tudja egyenlíteni az ártalmas 
stressz szervezeti folyamatait. Ezek átmossák 
a benyelt negatív állapotokat: a haragot, bá-
natot, keserűséget, bosszúságot, kiűzik a ne-
gatív állapotok miatt a sejtekben képződött 
lerakódásokat, amelyek, ha bent maradnak, 
pusztítják és megbetegítik a szerveket. Ezért 
meg kell találni, hogy mi minden okoz szá-
munkra jóllétet, érdemes mérleget készíteni, 
megkeresni, mi tudja kompenzálni, kiegyen-
líteni a rengeteg distresszt.” Az előadás reme-
ken komponált volt, a hallgatóság figyelme 
nem lankadt, mert a professzorasszony hol 
humorral, hol mozgással fűszerezte kiemel-
kedően magas szakmai tudását. Rengeteget 
idézett, példákat hozott, a szakmai zsargonja 
egyszer sem maradt érthetetlen, végig kibon-
tásra került, mindenki számára érthetően és 
élvezhetően adta át lelke mélyéről jövő gon-
dolatait.

Az előadás további pozitívuma, hogy konk-
rét, megvalósítható gyakorlatokkal is ellátott 
minket. Kiemelte, hogy a védtelen segítők, az 
általános adók különösen veszélyeztetettek, 
lelki egészségükön más emberek boldogsága 
is múlik, éppen ezért fontos, hogy képesek 
legyenek határaikat kijelölni és csak addig 

adjanak, amíg azt a határvonal engedi. Az 
előadás után minden kérdés körültekintő és 
részletes megválaszolásra került, lehetőség 
volt dedikálásra és egy kis személyes beszél-
getésre is. A jelenlévő közel 110 kolléga, ér-
deklődő a következő útravalóval ment haza: 
„Tanuljuk meg a distressz levezetésének vagy 
feldolgozásának leghatékonyabb módszereit, 
legyen jövőképünk, reménységünk, célunk, 
és akarjunk küzdeni ezekért, hogy a győze-
lem örömét is átélhessük. Legyünk felelősek 
az egészségünkért, éljünk fizikailag és szelle-
mileg aktívan, hogy a testünk, és az agyunk 
is edzett legyen. A spirituális élet is jelentős 
hozzájárulás mindehhez, mert segít, hogy 
felleljük életünk értelmét, és a küldetésün-
ket hittel, mély meggyőződéssel kövessük.” 
Köszönjük mindenkinek, aki segítségünkre 
volt a program lebonyolításában!

Felhasznált irodalom:
http://www.szabadfold.hu/eletegeszseg/a_

jo_stressz_kincset_er Nagy Ildikó
könyvtáros – projektmenedzser

Városi Könyvtár

Idén a színjátszók 40. születésnapjuk ün-
neplésére készülnek. Év elején elkezdődtek 
a megbeszélések az éves programokkal, ter-
vekkel kapcsolatban. Egy ilyen megbeszélés 
alkalmával valaki felvetette mennyire hiá-
nyoznak az olyan találkozások ahol „csak” 
játszunk. Hiszen mi színjátszósok nem csu-
pán színdarabokat állítunk színpadra, ha-
nem – főleg még napsugaras korunkban – a 

drámapedagógia módszerével alapozó felada-
tokat végzünk Rozika néni irányítása alatt. 
A gyerekek és a külső szemlélődők az érzik, 
látják, hogy a foglalkozásokon csupán játék 
folyik.

Mi felnőtt színjátszók azonban már tud-
juk, hogy, hogy a kellemes érzéseket ébresztő 
játék közben s által fejlődünk, hasonlóan a 
csecsemőkhöz, kisgyermekekhez akik egy-

egy játék kapcsán tanulnak meg ismerkedni, 
beilleszkedni, alkalmazkodni,  ismerkedni 
tárgyakkal, fogalmakkal, emberekkel, szituá-
ciókkal. Mi is valami hasonló belső építkezé-
sen rakjuk tégláinkat, s a végén készül el az 
építmény, amelyet – a végső produktumot az 
előadást – önök is láthatják.

De számunkra nem ez a lényeg, ill. nem 
csupán ez. Igazából az addig vezető út a fon-
tos. Az izgalom, a játékok, a gyakorlatok, a 
beszélgetések, az együtt töltött idő, a hatal-
mas nevetések, közös élmények.

Rozika néni márciusban – a kérésnek eleget 
téve – újra közös játékra hívott bennünket. 
Első alkalommal 12-en, április 13-án 16-an, 
május 11-én pedig 14-en találkoztunk a mű-
velődési házban. Játék, öröm, a szorító időtől 
való elszakadás, tartozás egy közösséghez, fel-
szabadultság... ezek, s ezekhez hasonló kifeje-
zések jutnak eszembe a közös játék után. Én 
szeretek nevetni, másokkal együtt pedig még 
jobban szeretek!

Köszönöm Rozika néni aktivitását amellyel 
vezeti e kis „Kacagó klubbot”, s köszönöm 
Nektek, hogy együtt kacaghattunk! Június 
8-án 18 órakor újra találkozunk, s várjuk, 
hogy újabb színjátszók is csatlakozzanak a 
Kacagókhoz!

Kép és szöveg: Magyar Krisztina

Prof. Dr. Bagdy Emőke – Fotó: Nagy Ildikó

Kacagó klub
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A Polgárőrség híreiA Polgárőrség hírei

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
akik szeretett halottunk,

özv. ÉZSIÁS PÁLNÉ
ÉZSIÁS MÁRIA

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Köszönet illeti dr. Kovács Terézia háziorvost és asszisztensét,
valamint a Gondozási Központ minden dolgozóját.

A gyászoló család

Áprilisi anyakönyvi hírek

Köszönetnyilvánítás

SZÜLETTEK: Gurbai Ramira Rubina (Radics Linda), Kolom-
pár Dominik Richárd (Kolompár Beatrix), Nemes Vivien (Berki 
Edit), Surányi Vanda Mirella (Török Jolán), Szentgyörgyi Domi-
nik (Béczy Bernadett), Tóth Dávid Gábor (Farkas Erika).

 Pontosítás: előző lapszámunk anyakönyvi rovatában pontatla-
nul jelent meg Horváth Alexa Nóra újszülött neve.

HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Búzás Lajosné Boros Anna (70), Dobák Sándorné  

Tamus Anna (87), Krizsán István (52), Pál Sándor (73).

A februári számban megjelent bemutatkozásunk óta rengeteg 
dolog történt az egyesület életében. Az állandó iskolaszolgálat 
és jelző-figyelő járőrszolgálat mellett sajnos több alkalommal a 
rendőrség munkáját is segítenünk kellett. Kétszer közúti baleset 
helyszínén, másik esetben pedig a családi vitát követő személyi 
sérüléssel járó bűncselekménynél vettünk részt forgalomirányító-
ként. Köszönjük az erre közlekedők megértését, hogy a számukra 
kijelölt elterelő útvonalakat vették igénybe megkönnyítve ezzel a 
rendőrség munkáját. Április 14-én több helyi szervezet és vállal-
kozás mellett mi is részt vettünk az önkormányzat által szervezett 
faültetésen. Remélhetőleg sok éven keresztül élvezheti a fák árnyé-
kát a helyi lakosság, persze ehhez vigyáznunk kell a csemetékre, 
hogy fákká nőhessenek. A május 1-i Város Napján is részt vettünk, 
mint rendezvénybiztosítók. Ugyanekkor egy másik rendezvényen, 
Jászjákóhalmán a Jász Polgárőregylet által szervezett főzőversenyen 
is képviseltettük magunkat, ahol is 31 induló csapatból Pető István 
kapros csirkéjével sikerült megszerezni a 2. helyezést. Az elmúlt 
hónapban a városi sportegyesülettel együttműködési megállapo-
dást írtunk alá, aminek értelmében a hétvégi labdarúgó mérkő-
zéseken is jelen lesznek a polgárőrök, hogy a rendezők munkáját 
segítsék. Örömmel vettük, hogy akadnak vállalkozó szelleműek, 
akik csatlakozni kívánnak hozzánk. Így május elsejétől a taglét-
számunk 35 főre emelkedett. Továbbra is várunk mindenkit, aki 
aktívan részt szeretne venni a polgárőrség életében. Május 12-én az 
egyesület egy közös összejövetelt szervezett a tagok és családtagjaik 
részére, amikor is egy közös vacsora keretében együtt töltöttünk 
pár órát. Az este kellemes légkörben telt el, sikerült egymást egy 
kicsit jobban megismernünk. Külön öröm volt számunkra, hogy a 
polgármesterasszony és a rendőrparancsnok is elfogadta meghívá-
sunkat, és jelenlétével megtisztelt bennünket. Itt szeretném meg-
ragadni az alkalmat, hogy megköszönjük a helyi önkormányzat 
támogatását, továbbá minden önzetlen felajánló anyagi hozzájáru-
lását, amit a 2012-es évi költségvetésünkhöz nyújtottak és azt a sok 
pozitív visszajelzést, ami a lakosság részéről kapunk.

JÁSZFÉNYSZARU VÁROSI POLGÁRŐRSÉG
TEL: 0630-2720611

A MUHARI AUTÓSISKOLA
személygépkocsi, és motorkerékpár 

vezetői tanfolyamot indít:

2012. 06. 18-án, hétfőn

Jászfényszarun, a művelődési házban.

Az elméleti vizsgára, Szolnokra elvisszük
a tanulóinkat, de a GYAKORLATI VIZSGA:

JáSZbeRénYben LeSZ.

Minden tanuló,
aki az elméleti tanfolyam után sikeres vizsgát tesz,

2 személyes, 5 napos szállás lehetőséget
kap ajándékba Zánkán, vagy Badacsonyban!

JeLenTKeZZ MOST!

Jelentkezni lehet:
Lukács Pál, +36-57/423-286, +36-20/514-6377

és az iskola vezetőnél:
Muhari István: +36-57/504-410, +36-30/977-3227

Balatonszárszón, csendes környezetben, min. 6 fő részére 
szobák kiadók.

Ár: 2.500 Ft/fő/nap. Tel.: +36-70/329-1600

Üdülés lehetőség a Zsóri-fürdőben 2.000 Ft/fő/nap.
Gyermekeknek kedvezmény! Tel.: +36-30/393-5737

Süteménysütő verseny és helyi termékbemutató! 

Jelentkezőket várunk
a helyi Múzeumok Éjszakájára!

Ebben az évben is várjuk azoknak a háziasszonyoknak a finomsága-
it, akik szeretnék magukat megmérettetni a süteménysütő versenyen. 
Nevezni a helyszínen, egy tálca süteménnyel lehet. Az idén borkor-
csolyát, vagyis sós, ropogós süteményeket várunk. Előnyt jelent, ha a 
recept jászsági ihletésű.

A rendezvényhez kapcsolódóan idén is lehet asztalt igényelni a helyi 
termékek kiállításához, kóstoltatásához. Várjuk azon helyi termelők 
jelentkezését, akik szívesen bemutatnák saját készítésű dolgaikat. Je-
lentkezési határidő: 2012. június 15. Asztalt foglalni személyesen a 
Városi Könyvtárban nyitvatartási időben, illetve telefonon a 422-265-ös  
számon lehet. A szervezők

Rejtvény

Keressétek meg a fenti betűrejtvényben az alábbi szavakat! Ha a 
kimaradt betűket vízszintesen haladva összeolvassátok, egy földrajzi 
nevet találtok.

dob, óra, kint, ám, sas, be, kék, zöld, só, ás, és, rák
Az előző rejtvény megfejtése a Gacsos volt.
„A csányi határban, közel a hatvani sarokhoz van a Gacsos. Nevét 

Gacsos János tehenészről kapta, aki egy csányi gazda marháit őrzötte. A jó-
szág elbitangolt. Gyenge fűbül vagy lucernábul jól belakott. Az egyik ökör 
felfújódott és meg is döglött. Gacsos János ijettibe fölakasztotta magát.”
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Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján édesapám lakásán

(Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)
üGyVÉDI TEVÉKENySÉGET FOLyTATOK.

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

LADIÉS FASHION
Jászfényszaru Fürst S. u. 10. (Optika mellett)

Friss tavaszi kollekcióval várunk
minden kedves vásárlót!

Táskák, övek, farmerek, ruházat, pénztárcák!

Óriási bizsu akció,
minden bizsu 299 Ft, amíg a készlet tart!

Nyitva tartás: H–P.: 9–17 óra.

Carte D’or
fagyizó nyílt

Fürst Sándor u. 8. szám alatt az állateledel bolt előtt.
Nyitva tartás minden nap: 10–20 ó.
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Terasz Fagyizó és Kávézó · Óriási Gombócok, Alacsony Ár!
Jászfényszaru, Szabadság út 69. – Maya gyermekruházat melletti kerthelyiség!

16 féle saját készítésű minőségi fagylalttal, fagylalt- és kávékülönlegességekkel Várjuk 
Kedves Vendégeinket hangulatos kerthelyiségünkben a hét minden napján 10 és 21 óra 
között! Frappék és Sorbetek számtalan változata! Fagylaltjaink kiváló minőségű alapanya-
gokból készülnek, Sok- Sok gyümölccsel!

Gyereksarok, gyerek kelyhek! Folyamatos akciók! Parfétorta rendelhető ballagásra és szü-
letésnapra!

06-70/233-2543, 06-70/263-7736 · Óriási gombócok, alacsony ár!

Ingyenes szemvizsgálat
a FEDÓ OPTIKÁBAN!

szemüvegkészítés esetén
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10. 

Tel.: 30/2933-834
Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától

(bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos. 
Bejelentkezés személyesen, vagy
a 30/2933-834-es telefonszámon.

AKcIóK!
• Dioptriás napszemüveglencsék –20% 
• Fényre sötétedő lencsék –20% –30%
• Keretek –30%, –40%
• Komplett szemüvegek 9.000 Ft-tól!

Ezen hirdetés felmutatása 
2.000 Ft kedvezményt jelent 

szemüvegkészítés esetén.
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

Orvosi ügyelet: .............................................................................................. (+36)-37/341-040
Mentők:  ............................................................................................................................... 104
Tűzoltóság:  ......................................................................................................................... 105
Tűzoltóparancsnok (Jászfényszaru):  .......................................................... (+36)-30/974-5690
Rendőrség (Jászberény): .................................................................................................... 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): ....................................... (57)/422-138, mobil: (+36)-70/330-7626
TIGÁZ – hibabejelentés:  ............................................................................... (+36)-80/300-300
Falugazdász:  .............................................................................................. (+36)-30/3922-602
Vízmű – hibabejelentés munkaidőben: ................................................................. (57)/422-631

munkaidőn túl: .................................................................................(+36)-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet munkaidőben: .................................................423-938 és 06-30/429-4195
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  .................................................................................06-40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ........................... 424-046, vagy 06-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  .................................................................. 522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ...............................................................................06-30/3460-366

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Július 2-tól július 20-ig szabadság miatt Dr. Tóth Zoltán helyettesít.
Dr. Palencsár Csaba – háziorvos

KleopátRA KozmetIKA, SzoláRIum
Jászfényszaru, Szabadság út 69.

BlacK care FeKvő Szolárium

170 Ft / 3 perc áron. Bérlet ajánDéK perceKKel Kapható!

nyitva: h–p. 9–17, Sz.: 8–12 bejelentkezés nélkül.

Nyitva tartáson túl a +36-70/233-254-3 számon, bejelentkezéssel.

H Ő S Z I G E T E L Ő  R E N D S Z E R  A KC I Ó !
Alaprendszer

• Polisztirol lap
• Ragasztó
• Dryvit háló
• Alapozó

 TERRANOVA színező vakolatok

 Weber pas.15 már 299 / kg-tól (837 / m2-től)

 Weber pas. Silicate már 370 / kg-tól (1.100 / m2-től)

 Weber pas. Mozaik 550 / kg (2.750 / m2)

JáSZbERéNy, NAGyKáTAI u. 1. · TEL.: +36-57/415-242

1.320/m2
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

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

Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta

A fejlécen látható: „Gyöngyvirágok” – Fotó: Pető Noémi

Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe: Városi Könyvtár,
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 18.

Mobil: 06-30/3488-935
E-mail: miujsag@jaszfenyszaru.hu

http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990.
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Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény

Tel.: +36-57/500-960
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Nagy Tibor Díjugrató Emlékverseny

Gyűjtsd a kilométereket! Fogadóóra

Fogadóóra

XVIII. Jász Világtalálkozó

Gyógycipő
Sporthírek

2012. június 3-án vasárnap, a Pipacs utca végén található lovaspályán immár negyedik alkalommal 
kerül megrendezésre Jászfényszarun fogathajtó verseny. A szervezők látván, hogy a lovas program 
elnyerte a település lakóinak tetszését, arra az elhatározásra jutottak, hogy idén kétnapos rendezvény-
nyel készülnek. Felvetették annak gondolatát, hogy 2012. június 2-án szombaton díjugrató verseny-
nyel bővüljön a programkínálat, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete örömmel támogatott. 
Egy megbeszélés alkalmával Pál János emlékeztette a szervezőtársait, hogy Jászfényszarun élt egy 
fiatalember, aki számos díjugrató versenyen vett részt.

Nagy Tibor 1956. április 7-én született Jászberényben. Iskolai tanulmányait Jászfényszarun kezd-
te, majd Tatán folytatta, mint ló- és állattenyésztő. A hatvani lovas iskolánál helyezkedett el, ahol 
számos versenyen vett részt kitűnő eredménnyel. Versenyzett Magyarországon is, de több rangos 
esemény résztvevője volt többek között Ausztriában és Hollandiában. A díjugrató versenyek mellett 
huszárbandériumi feladatokat is ellátott. Éveken át dolgozott Mezei Pál, jászfényszarui lakosnál, ahol 
nemcsak a lovak ápolása és ellátása volt a feladata, hanem versenyekre is felkészítette az állatokat, 
melyek nagyon jó eredményeket értek el. 1981. május 30-án nősült meg, egy fiú és egy lány gyer-
meke született, akik örökölték apjuk lovak iránti szeretetét. Hirtelen jött betegsége 42 éves korában 
ragadta őt el az élők sorából. 

A Jászfényszarui Lovas Napok szervezői úgy döntöttek, hogy a család jóváhagyásával, Nagy Tibor 
emlékének szentelik a versenyt. K.E.

2012. 06. 02-án Jászfényszarun a Samsung Zrt. nagyszabású országos akciójának nyitó rendezvé-
nye kerül megrendezésre. Az országos akció keretében megyeszékhelyeket érintően egy új Samsung 
applikáció segítségével gyűjtik a kilométereket, eközben nagyértékű ajándékokat adnak át. A nyitó 
rendezvény a jászfényszarui Samsung gyár parkolójából indul, ahonnan neves vendégek kíséretében 
Kropkó Péter triatlon világbajnok vezetésével teszik meg kerékpárosok az első kilométereket Jász-
fényszarun, majd indulnak a Kékesre! Az első belterületi kilométereken szeretnék, ha minél többen 
elkísérnénk őket, a kilométerek gyűjtése miatt 08.30 órától.

Kropkó Péterék távozása után a Samsung parkolóban kerékpáros sportesemények, látványos be-
mutatók lesznek láthatók, mint Triál bemutató, Gizmo Show (freestyle), Bringa balett, Bringa foci, 
gyerek ügyességi pálya, gyorsulási verseny, különleges kerékpárok kipróbálása, Velocipéd bemutató, 
KRESZ suli, Kerékpár múzeum, ingyenes kerékpár szervíz.

Minden résztvevő pólót és sapkát kap ajándékba, ha kerékpárral elkíséri Kropkó Pétert, illetve ha 
minimum 10 fős osztályközösségek neveznek, akkor köztük az év végi osztálykirándulásuk díjának 
fedezése kerül kisorsolásra, melyet természetesen az egész oztályközösség élvezhet!

A résztvevők között fentieken túl 1 db kerékpárt is kisorsolunk egy helyi vállalkozó felajánlásából.
Mindenkit várnak a szervezők 08.00-tól a Samsung parkolóban, kerékpárral és okos telefonnal!

Gere Ferenc

Tisztelt Választópolgárok!
Dr. Szabó Tamás a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei I.sz. Választókerületének országgyű-
lési képviselője ezévben is várja a lakosságot 
minden hónap utolsó péntekén fogadóórá-
jára 15–17 óráig a jászfényszarui polgármes-
teri hivatal földszinti irodájába. (A következő 
időpont: június 29-én.)

Polgármesteri Hivatal

Helyi ügyekben nemcsak havonta!
Az országgyűlési képviselő úr fogadóórájá-

val egy időben Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármesterasszony is várja a lakosságot a 
hivatalban.  Helyi ügyekben azonban nem 
kell megvárniuk a fogadónapot, hiszen jel-
zéseikkel, kérdéseikkel, problémáikkal, a kö-
zösséget érintő javaslataikkal az év bármely 
ügyfélfogadási napján várja Önöket a polgár-
mesterasszony. Polgármesteri Hivatal

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2012. 
július 7-én (szombaton) Jászfelsőszentgyörgy-
re a Jász Világtalálkozó központi ünnepségére 
ingyenesen igénybe vehető különjáratú autó-
buszt indít. Az autóbusz 8 órakor a városhá-
zától indul és kifelé haladva valamennyi helyi 
buszmegállóban fel lehet rá szállni. A vissza 
indulás 18 órakor lesz.

A Jászfényszaru Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete tájékoztatja az érintetteket, hogy a kö-
vetkező gyógycipő írásra 2012. június 5-én 
kerül sor 14 órától a művelődési ház kister-
mében. Beutalóra nincs szükség, a közgyógy 
igazolványt minden esetben figyelembe ve-
szik. Mindenkit szeretettel vár Dr. Voloscsuk 
Katalin ortopéd orvos és a Protetiko Kft. 
vezetői. Szervező id. Radics István, segítő if. 
Mészáros Tibor.

Sikeres időszakot tudhat maga mögött felnőtt labdarúgó csapatunk, hiszen sikerült megszilárdítani 
a helyét a középmezőnyben. Gólzáporos győzelmeknek tapsolhatott a hazai közönség a Tószeg és 
a Jászszentandrás elleni mérkőzéseken, ahol összesen 14 gólt rúgtak játékosaink. Persze nem lehet 
hátradőlni, hiszen a bajnokság a hajrájához érkezett, csapatunk pedig szeretne az első hat hely vala-
melyikén végezni. 

Utánpótlás csapataink is folytatták a tavaszi menetelésüket. Ifjúsági csapatunk tartja pozícióját 
a középmezőny élén, míg U16-ban a dobogós helyezés megtartása a cél. Eldőlt viszont az első két 
hely az U13-asok mezőnyében, ahol a Jászberény mögött biztos ezüstérmes a JVSE csapata! Legfia-
talabbjaink (11 éven aluliak) befejezték a Bozsik-program tavaszi versenyeit, amelynek mindhárom 
fordulója Jászberényben került megrendezésre a Jászság nebulói számára.

Eredmények:
Felnőtt: 
Jászladány – JVSE 3-3  G.: Luca, Nagy R., Lukács
U19: 4-1  G.: Kirják
JVSE – Tószeg 9-0  G.: Szakali M. (2), Lukács (2), Tüdős, Nagy R.,
     Farkas, Tasi, Bukor (öngól)
U19: 5-0  G.: Oláh (3), Penczner, Gere
JVSE – Jászszentandrás 5-0  G.: Luca (2), Szakali M., Farkas, Csépány
U19: 4-3  G.: Oláh (2), Rafael, Varga K.
Jászalsószentgyörgy – JVSE 4-1  G.: Györki.
U19: 6-2  G.: Gyökér Zs. (2)
U16
Jászkisér – JVSE 2-1  G.: Kirják
Jászárokszállás – JVSE 0-10  G.: Oláh (5), Varga K. (3), Baranyi, Szakali Zs.
U13 
Jászkisér – JVSE 2-4  G.: Csuzz (2), Boldogházi (2).
JVSE – Jászboldogháza 13-3  G.: Csuzz (8), Boldogházi (2), Kovács T., Jóni, Lakatos.
Jászárokszállás – JVSE 1-10  G.: Lakatos (4), Szénási (3), Péter G. (2). Penczner V.
Mozogjanak sokat! Vitányi Szabolcs


