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Nemzetközi színvonalú szabadidőpark épült 
Jászfényszarun

A Tarlófesztivál végleges programja

A kemence ünnepe

Augusztus 19-i 
programelőzetes

Meghívó
V. TarlófeszTiVál
Jászfényszaru
2012. augusztus 4.
(szombat)

Programok
(néhány változás történt a szórólapokon
és plakátokon szerepeltekhez képest)

9:00-12:00 tarló Hétpróba verseny: szalma-
bála építés, ügyességi versenyek, 

  közben aratóétel főzőverseny
12:00 Jó ebédhez szól a nóta (helyi és 

környékbeli pávakörök fellépése)
13:00 tarló Hétpróba verseny ered-

ményhirdetése, díjátadó
13:30 BaHorKa gyerekműsor, nem csak 

gyerekeknek
14:00 Mátyásföldi sztárzenekar a 100 

tagú cigányzenekar szólistáival, 
énekel: farkas zsolt, a 2009-es 
nemzetközi nótaverseny legjobb 
férfi előadóművésze

15:00 Vidékek muzsikája (testvértele-
pülések fellépése)

16:00 Hajdú Balázs, a Dumaszínház 
humoristája

16:30 aratóétel főzőverseny, sütemény-
sütő verseny eredményhirdetése, 
aratókoszorú átadása

17:00 Vastag Csaba, az X-faktor 2010-
es győztesének műsora

17:40 Koreai samul nori előadás
18:40 Benk Dénes, a Dumaszínház hu-

moristája
19:10 BaHorKa: tilos a szerelem

a program változás jogát a szervezők fenntartják.
a rendezvényen történt esetleges balesetekért, 

anyagi károkért a rendezők nem vállalnak
felelősséget. a rendezvényen kép-, videó-
és hangfelvétel csak engedéllyel készülhet!

a fényszaruiak Baráti Egyesülete kezdemé-
nyezésére, a „Jászfényszaruért” alapítvány, az 
Őszirózsa nyugdíjas Klub, és a színjátszók Ba-
ráti Köre csatlakozásával 2012. augusztus 20-án 
délután 15.00 órakor a kiss József Helytörté-
neti gyűjteménynél (somogyi Béla u. 24.) má-
sodik alkalommal rendezzük meg a kemence 
ünnepét. az elmúlt évhez hasonlóan bemutatjuk 
a hagyományos kenyérdagasztást és sütést. az ud-
vari kemencében sült újkenyeret mindenki meg-
kóstolhatja. egy kellemes délutánra szeretettel 
várunk minden érdeklődőt. Tóth Tibor

a nemzeti ünnepünk előestéjén rendezett vá-
rosi ünnepségre 2012. augusztus 19-én vasár-
nap, a sportpályán kerül sor.

Tervezett programok:
Ünnepi köszöntő · Új kenyér átadása · Helyi ki-

tüntetések átadása · Besh o droM koncert · tűzijáték
augusztus 19-én 16 órakor könyvbemutató 

kezdődik a művelődési házban. Szabó László: Az 
életem volt a futball című munkáját méltatja dr. 
habil. Szabó Béla. a fényszarui foci történetébe 
enged bepillantást ez a kiadvány, mely a város 
közelgő születésnapja alkalmából lát napvilágot.

„a tanító a tanítványaiban él tovább, tetteikben 
és gondolataikban. Ez az ő életműve és osztályré-
sze a halhatatlanságból.” (Vidorov)

Jászfényszaru Város Önkormányzata, a fény-
szaruiak Baráti Egyesülete, és a „Jászfényszaruért” 
alapítvány tisztelettel meghívja a volt és jelenlegi 
tanítókat, tanárokat, az óvodapedagógusokat, hoz-
zátartozókat, tanítványokat és minden érdeklődőt 
2012. szeptember 1-jén szombaton 14 órakor a 
volt Leányiskola helyén lévő tanítók emlékművé-
nél tartandó emlékező ünnepségünkre.

a tíz éve felavatott tanítók emlékművén lévő 
halhatatlanok olvasókönyvébe 2002 évben 104 
főhöz újabb 28 fő tanító, tanár neve kerül bevé-
sésre, a bronzlapokra azzal a két évszámmal mely 
tanéveket a település iskoláiban eltöltöttek.

a tanítókra emlékeznek volt kollégák, és tanít-
ványok. az ünnepi műsorban helyi óvodások, 
diákok és elszármazott művészek szerepelnek. az 
ünnepség végén az emlékmű megkoszorúzására is 
sor kerül. Tóth Tibor

Csáky László, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alelnöke köszöntő beszédét mondja. Mellette lát-
hatók Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony, dr. Szabó Tamás országgyűlési képviselő, Kocsis 
Péter Csaba esélyegyenlőségi szakértő, Mezei Zsolt munkaerő-piaci menedzser és Farkas Lajos, a Nemze-
tiségi Kisebbségi Önkormányzat elnöke. A játszótér-avatásról képes beszámoló olvasható a 2–3.oldalon.
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Nemzetközi színvonalú szabadidőpark épült Jászfényszarun
„a szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfénysza-

ru fejlődéséért” című éaOP-5.1.1/a-09-2f-2011-0002 azonosító 
számú projekt keretén belül 2012. június 22-én került átadásra 
Jászfényszarun egy több mint 10.000 m2 alapterületű többfunkci-
ós szabadidőpark. a parkban kialakítottak egy záportavat, játszóte-
reket, mászó falat, kerékpár és gördeszka pályát, sétányokat, ligete-
ket, piknikező- és kártyázó helyet, sakk-, asztalitenisz és lengőteke 
játéktereket, futballpályát. 

a szabadidőpark ünnepélyes átadására 2012. június 22-én került 
sor. a műsor farkas Lajos, nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat 
elnökének saját versével kezdődött. Dr. szabó tamás országgyűlési 

képviselő beszédében kihangsúlyozta, hogy országra szóló, nagy 
esemény történt fényszarun. Köszöntője után, Jászfényszaru város 
polgármester asszonya, győriné dr. Czeglédi Márta üdvözölte az 
egybegyűlteket. Beszédében elmondta, hogy ha van tudás, tisztes-
ség és akarat, akkor a gyermekekből bármi lehet. Legyen ez a sza-
badidőpark egy példa a gyermekek és felnőttek számára egyaránt, 
hogy megtanulják óvni a környezetüket, és hosszú évek múltán 
legalább ilyen, vagy csak ennél szebb legyen az elkészült park. a 

rendezvény végén Csáky László, a nemzetközi gyermekmentő 
szolgálat alelnöke osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel, és 
hívta fel a figyelmet a gyermekek környezetvédelemre és együtt-
élésre való megtanítására. Végezetül megtörtént a nemzeti színű 
szalag átvágása a park bejáratánál és a gyerekek nagy örömére a 
szabadidőparkot használatba vehették. 

a szabadidőparkot az elkészült Közösségi Ház és a projekt kereté-
ben kiépített térfigyelő rendszer teszi teljessé. az úgynevezett „al-
vég” városrész felzárkóztatását szolgáló infrastrukturális fejlesztés 
keretein belül megépítettek 1854 m2 járdát, 5573 m2 közutat. a 
városrészben az elmúlt egy év alatt végrehajtott 408,5 millió forint 

összköltségű fejlesztés eredményeivel mind a városvezetés, mind a 
város polgárai teljes mértékben elégedettek lehetnek.

a városrehabilitációs projekt része az alvég Programalap (Jfsz-
5.1.1/szVr-2012), melynek keretén belül a Civil szervezetek 
„mini-projektek” megvalósítására nyerhetnek támogatást. a „mi-
ni-projekt” célja, hogy különböző programokkal és rendezvények-
kel népszerűsítsék az adott projekt eredményét. az elkövetkezendő 
1 évben a szabadidőpark környékén több program is megrendezés-
re kerül, elsőként az Iglice folklór Kulturális alapítvány táncház 
című „mini-projektje”, várhatóan 2012. július végén. 

Mészáros Anita, Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
Fotók: Karizs Evelin, Berze Lászlóné, Budapest
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A szabadidőpark avatáson elhangzott köszöntők (részletek)

Kiskunfélegyháziak látogatása városunkban

Folytatódnak a bérlakásépítések

Dr. szabó Tamás
országgyűlés képviselő, Jászberény polgármestere:
„azt gondolom, országra szóló dolog történt itt. Ehhez hasonló fej-

lesztés nincs a megyében sem, és a Jászságban sem. Mi kell ahhoz, 
hogy ez létrejöjjön? Kell egy nem túl nagy település, ahol a lakók 
illetve a település vezetőinek egységes elképzelése mentén létrejön a 
gondolat, hogy a település egy része – jelen esetben az alvég – olyan 
fejlődésen menjen keresztül, amelyet az egész település megérdemel. 
nagyon örülök, hogy itt ilyen sok gyerek van, és hogy ez a szép kör-
nyezet megalakult. s hogy ez a továbbiakban hogyan működik, ho-
gyan fog kinézni, az elsősorban rajtuk múlik.”

Csáky lászló,
a Nemzetközi gyermekmentő szolgálat alelnöke:
„Három dolog jut eszembe, az egyik maga a játszótér, aztán eszembe 

jut az iskola és a híd. Ezen a játszótéren nagyon sokan játszhatnak, és 
egyben tanulhatnak, hiszen – egy kicsit pedagógusként is mondom 
– a gyermekek, a fiatalok számára, és a felnőtteknek is fontos a játék. 
a játékban lehet megtanulni nagyon sok mindent, a szabályokat, a 
játékban lehet szabályokat alkotni, azt, hogy türelmesnek kell lenni a 
másikkal szemben, megtanulni győzni, és megtanulni veszíteni. Ezért 
ez a játszótér tulajdonképpen egy iskola.

gyertek, játsszatok, tiétek a tér. Híd azért, mert ezen keresztül eljut-
tok a felnőtt korba, és a felnőtt korban tudjátok hasznosítani azt a sok 
ismeretet, azt a sok tapasztalatot, amit játék közben szereztek.

sokféle híd van, a hidak összekötnek, ilyenek szép fővárosunk híd-
jai, összekötik Pestet és Budát. Jászfényszarun is összekötődik vala-
mi, összekötődnek valakik. a hidak nem csak folyókon, patakokon 
ívelhetnek át, hanem szakadékok felett is. és az ünneplés perceiben 
is kell arra gondolnunk, hogy Magyarországon vannak szakadékok, 
amelyben emberek élnek, akiknek segítségre van szükségük. a város 
nagyon fontos lépést tesz azzal, hogy összeköti a város két részében élő 
embereket, s a gyerekek számára lehetőséget biztosít.”

győriné dr. Czeglédi márta
polgármester asszony:
„azt szeretném, ha ti az iskoláitokban nagyon okosak lennétek, azt 

szeretném, ha ti, akik ide kijönnétek, rögtön látnátok egy játszóteret 
és egy impulzív, gazdag, virágokkal teli környezetet. azt szeretném, 
ha ide Jászfényszaru gyerekei eljönnének, itt játszanának és rosszasá-
got nem modulálna egyik a másikával. az a kérésem, mutassátok meg 
Jászfényszarunak – én hiszek bennetek –, mutassátok meg a Jászság-
nak – ők irigyelnek benneteket –, mutassátok meg a megyének, az 
országnak, hogy legyen ilyen másutt is, legyen ez egy mintaprojekt. 
és jövőre, amikor újra itt állunk, ez a tér legfeljebb csak szebb legyen. 
Megkérdezték, hogy mi a célja a projektnek: Jászfényszaru kiegyen-
súlyozott fejlődése, az a cél, hogy legyen kiknek: gyerekeknek, legyen 
miért: felnőtteknek, és hogy legyen jövője Jászfényszarunak.

Használjuk mindennap! Vigyázzunk rá mindennap!”
(Hangfelvétel: Sugár Istvánné)

2012. június 16-án, szombaton autóbusszal Kiskunfélegyházá-
ról több mint ötven személy látogatott Jászfényszarura. a csoport 
a félegyházi Kiskun Múzeum Baráti Köréből, valamint a szintén 
félegyházi Móra ferenc Közművelődési Egyesület tagjai közül került 
ki. a küldöttséget Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatóasz-
szonya vezette, ő vette fel személyemmel a kapcsolatot a kirándulásuk 
megszervezésére.

Megtisztelte városunkat többek között szépe ferenc jelenlegi kis-
kunkapitány, Kállainé Vereb Mária, a Petőfi sándor Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ igazgatója, dr. Ónodiné nyisztor Enikő, a 
Kiskun Múzeum Baráti Körének elnöke, Kapus Béla Kiskunfélegyhá-
za Város díszpolgára, illetve Bánkiné dr. Molnár Erzsébet (aranka), a 
Kiskun Múzeum nyugalmazott igazgatóasszonya is.

a látogatás célja volt, hogy a félegyháziak megismerjék Jászfényszaru 
múltját és jelenét, hiszen a két várost nagyon szoros kapcsolat fűzi egybe.

Kiskunfélegyháza történelmének legmeghatározóbb mozzanata 
ugyanis az volt, amikor 1743-ban nádori engedéllyel jórészt jászok 
és palócok újraalapították a török korban elpusztult félegyházát. a 
telepesek közül a legtöbben, szám szerint 73 személy Jászfényszaruról 
érkezett, sőt félegyháza első főbírója is fényszarui születésű volt. a 

látogatók tehát őseik, távoli rokonaik egykori szülőföldjét kívánták 
megismerni.

a csoportot a rimóczi kastélyban győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármester asszony fogadta, és kínálta meg a nyári időben frissítővel, 
finom rostélyos kaláccsal és pogácsával. Ezt követően a város közel-
múltjáról, jelenéről és a jelenlegi fejlesztésekről szólt a jelenlévőkhöz. 
a csoport Jászfényszaru legújabb beruházásait is megtekintette, és 
jártak a Lehel-tavi tanösvénynél is. a félegyházi csoport a főtér neve-
zetességeit is megismerte. tóth tibor, a féBE elnöke többek között 
bemutatta az országban is egyedülálló tanítók emlékművét.

a főtéri túra a templom megtekintésével zárult. Itt Kiss gábor érseki 
tanácsos, érdemes esperes, Jászfényszaru város plébánosa köszöntötte a 
vendégeket, hiszen – mint elmondta – édesanyja révén ő is félegyházi 
redemptus gyökerekkel rendelkezik, és többször járt már a városban. 
a következő állomás a Kiss József Helytörténeti gyűjtemény megte-
kintése volt.

a tartalmas program ézsiás István jászkapitány tanyáján zárult, ahol 
az ízletes rackapörkölt elfogyasztása után a szűcs Mihály Huszárban-
dérium lovasbemutatóját láthatták a vendégek.

Farkas Kristóf Vince

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. július 
4-én megtartott ülésén eredményt hirdetett a „Bérlakások kialakítása, 
már meglévő épületben” tárgyú közbeszerzési eljárásban. a kiírás nyer-
tese az afzéLIa faipari és építőipari Kft., 1158. Budapest, Késmárk 
utca 8-10. a kiírás tárgya a Jászfényszaru, belterület Bercsényi Miklós 
út 2/B szám alatti 1757/2 helyrajzi számú ingatlanon (volt Pont aBC) 
kialakításra kerülő 8 db bérlakás. a lakások hasznos alapterülete 31,4 

m2 és 52,3 m2 között van, azon kívül mindegyikhez tartozik egy külön 
tároló helyiség, vagy garázs az összesen 113,88 m2 hasznos alapterületű 
pincében. a beruházás befejezése ez év végére várható, a lakások bérle-
tére az eddigi gyakorlatnak megfelelően lehet pályázni.

Tanczikó Attila
pénzügyi, műszaki ügyintéző

Gyomtalanítási akciót szervezett Szabóné Dávid Erika az új játszótéren
Az eseményt Ördög János fotózta.
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Számvetés: első lépések Jászfényszarun
ritkán van alkalmunk megállni, visszatekinteni eddigi életünkre, 

s számot adni mindarról, amit ez idáig tettünk, arról, amit megva-
lósítottunk. Olyan ez, mintha mindannyian nagy csomagot hor-
danánk magunkkal, amiről néha teljesen megfeledkezünk, máskor 
érezzük, hogy húzza a vállunkat, de igyekszünk nem törődni vele, 
bár valójában nagyon is meghatároz bennünket. Ha néha megáll-
nánk, számba vennénk kincseinket, értékeinket, és a magunk után 
cipelt, esetleg kidobni való kacatjainkat, biztos könnyebb lenne a 
további út. Még jó, hogy vannak ünnepek, kiemelkedő alkalmak, 
amelyek mintha csak azért lettek volna kitalálva, hogy néha mégis 
visszatekintsünk, és összefoglaljuk dolgainkat.

Mi is történt a projekt életében?
2012. első félévében folytatódtak a képzések a projekt-terv sze-

rint: OKJ-s képzés targoncavezetői és tisztítás-technológiai szak-
mákban, illetve kulcskompetenciák fejlesztése, a résztvevők 56 nap 
képzésben részesültek. a képzés keretében a képző szerv egy alka-
lommal szakmai tanulmányútra vitte az e képzésben résztvevőket 
Budapestre, ahol országos verseny is zajlott. 17 fő targoncavezetői 
és 17 fő tisztítás-technológiai szakmunkás vizsgát tett. 5 fő ál-
talános iskolai végzettséget is szerzett, 1 fő osztályt lépett tovább. 
Ünnepi értékelővel zártuk a félévet. a képzések ideje alatt igény 
szerint gyermekfelügyeletet (átlagban 6 gyermeket érintett), na-
ponta étkezést és úgynevezett megélhetési támogatást biztosított 
a projekt. 

a tanácsadók tájékoztatásainak összegzése a következő: 
a jogi tanácsadáson munkajogi kérdésekről konzultáltak, majd 

családjogi és vagyonjogi kérdések is felmerültek. 

képzési és foglakoztatási tanácsadás keretében kontroll céllal 
írás, olvasás, szövegértés, és számolási készségek írásos felmérése 
készült, majd szóbeli elbeszélgetésre került sor. a pozitív változás 
nemcsak a képzettségben, de a képzéssel és munkakereséssel kap-
csolatos attitűd változásában is tetten érhető. Igény jelentkezik 
további helyi képzéseken való részvételre, illetve több esetben az 
álláskereséssel kapcsolatos konkrét felkészítési/képzési igény fogal-
mazódott meg.

a csoportos állapotjavító tanácsadás eredményeként egymás 
segítőivé váltak a csoporton belül. Beszámoltak arról, hogy mi-
lyen jó tanulni, tudni, eredményesnek lenni. a vizsgaeredmények 
pedig önvizsgálatra sarkallták őket. a pozitív visszacsatolás fontos 
megerősítés volt számukra.

Pszichológiai tanácsadás során részben folytatódott az elmé-
lyültebb munka, részben feltárás és további gondoskodásra történt 
javaslattétel. 

munkaerő-piaci tanácsadáson az ismeretátadás mellett a kész-
ségfejlesztés játszotta a főszerepet. Internetes álláskeresési lehetősé-

gek, a hallgatók önismeretének fejlesztése, az önéletrajzok formai 
és tartalmi kritériumai, saját önéletrajz írása, az interjúszituációra 
való felkészülés, az önérvényesítő magatartás gyakorlása képezte a 
tematikát.

a projektről a résztvevők továbbra is pozitívan számolnak be, él-
nek a program adta lehetőségekkel. Eddig hét fő alkalmazottként, 
illetve közfoglalkoztatottként elhelyezkedett. 

az eltelt időszakban több közösségi program valósult meg – 
farsangi klubest egészséges életmód előadással, beszélgetéssel; a 
romani Design vezetője, Varga Erika divatbemutatójával össze-
kötött „hitvallása”; húsvéti készülődés és 2 hallgató bemutatója 
(pille-torta készítése, horgolás); pünkösdölő a tájházban; féléves 
értékelő, családi program az új szabadidőparkban. az év során a 
városi programokhoz is kapcsoltuk találkozásainkat. a csapatépí-
tés mellett mindig fontos volt az értékek közvetítése, a helyi közös-
ségi színterek bemutatása. 

a konzorciumi partner, a Bedekovich Lőrinc népfőiskolai társa-
ság megszerezte négy program akkreditációját és a felnőttképzési 
akkreditáló testület 2012. június 8-án meghozta az intézmény-
akkreditáció megadásáról szóló döntését. 

2012. július 17-én folytatódott a programsorozat, ekkor került 
sor foglalkoztatási tájékoztató és tanácsadás megtartására is. 
Pintér János kormánytisztviselő, a JnszM Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központ Jászberényi kirendeltsége képviselője tájékoztatást 
tartott a munkaerő felvételi lehetőségekről, álláslehetőségekről, 
foglalkoztatási támogatásokról. szó volt olyan foglalkoztatási 
módokról, amelyek esetleg a családtagokat is érinthetik (pl diák-
munka, állás megváltozott munkaképességűek számára). Dobos 
gergely képzési-, foglalkoztatási tanácsadó segítségével jelentkezé-
si lapokat, adatlapokat töltöttek ki a jelenlévők, – hogy egy foglal-
koztatási adatbázisba bekerüljenek, illetve ebből a célból további 
tanácsadási időpontokat egyeztettek. a jelenlegi, könnyűnek nem 
mondható munkaerőpiaci helyzetben a projekt tagjai minden ak-
tuális információ megadásával segítik a projektben résztvevőket.

Kép és szöveg:
Kovács Béláné Pető Magdolna

projektvezető
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XVIII. Jász Világtalálkozó
Jászfelsőszentgyörgy, 2012. július 6–7–8.

Zászlóvivők két keréken

a tizennyolc jásztelepülés közül Jász-
felsőszentgyörgy zárta a sort, így már 
minden jász település bemutatkozott, 
illetve vendégül láthatta az itthon elő és 
elszármazott jászokat. a három napos 
rendezvény színvonalas lebonyolítását 
az itt élők apraja-nagyja összefogásával 
valósították meg. a rendezvény motorja 
most is a helyi önkormányzat karöltve a 
lakossággal, és a Jászok egyesülete volt.

az ünnepségsorozat pénteken vette kez-
detét. 10 órakor megemlékeztek az általá-
nos iskola 50 éves fennállásáról. az iskola 
falán emléktáblát avattak az iskolában 
tanító pedagógusok emlékére. 13 órakor 
a nagyszínpadon zelenai tiborné polgár-
mester asszony köszöntő szavait követően, 
Borbás zsolt, a Jász-nagykun-szolnok 
Megyei Közgyűlés alelnöke ünnepélyesen 
megnyitotta a három napos rendezvényt. 
a délután folyamán tíz kiállítás, tárlat 
megnyitása, valamint meghívásos labdarú-
gótorna lebonyolítása történt meg. Este a 
Jászság népi Együttes műsora, a Csík zene-
kar koncertje nagy tömeget vonzott. 

a szombati központi ünnepség 9 órakor 
dr. ternyák Csaba egri érsek által celebrált 
szentmisével kezdődött. 10 óra 30 perctől 
a jász települések felvonulása embert pró-
báló hőségben zajlott. a rendezők gondos-
kodtak arról, hogy a felvonulás útvonalán 
a résztvevők szódavízzel szomjukat olt-
hassák. Ezután a művelődési ház udvarán 
felállított színpad előtt foglaltak helyet. 
a díszünnepség a Jászkürt hangjával, a 
Himnusz eléneklésével vette kezdetét, a 
jászfelsőszentgyörgyi fiatalok által bemuta-
tott palotás tánccal folytatódott. a polgár-

mester asszony köszöntője után, dr. szabó 
tamás felső-jászsági országgyűlési képvise-
lő, egyben a rendezvény védnöke összegez-
te a rendszerváltást követően létrejött jász 
identitás és összefogás főbb állomásait. 

Dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének 
ügyvivője méltatta, majd átadta a Jászsá-
gért Díjat sisa József ötvös-iparművésznek 
több mint négy évtizedes zománcművé-
szeti és művészet-pedagógiai munkássága 
elismeréseként. 

Borbás ferenc leköszönő jászkapitány 
részletesen adott számot az elmúlt egy év-
ben végzett munkájáról. tevékenységét szí-
nes fényképtablók is bemutatták. Jászfény-
szaruról a tablót három fénykép díszítette, 
így a IV. tarlófesztivál, az Újévi koncert és 
a féBE-bál, amely rendezvényeket részvé-
telével megtisztelt a jászkapitány.

a szokásos ceremóniával iktatták be a 
Jászság 14. jászkapitányát, Bolla Jánost, 
aki elsőként hozott létre a Jászságban hu-
szárbandériumot, életének egy szakaszában 
szorosan kötődött a településhez.

zelenei tiborné átadta és felszalagoz-
ta a Jász Világtalálkozók „vándorbotját”  

dr. szabó tamásnak, Jászberény város pol-
gármesterének, mivel a XIX. találkozónak 
2013 júliusában Jászberény ad otthont. 

Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum 
igazgatója, a Jászok Világtalálkozójának 
kezdetektől a legfőbb patrónusa, segítője 
összegezte a 17 év főbb eredményeit, ta-
pasztalatait. felkérte a 18 polgármestert, 
hogy vegyenek kezükbe egy-egy „béke” ga-
lambot és engedjék magosba szimbolizálva 
ezáltal is a jász összetartozást. 

14 órától a jászsági települések művé-
szeti csoportjai mutatkoztak be a nagy-
színpadon. a fellépők között ott volt a 
jászfényszarui fehérakác népdalkör is. a 
felvonulást színesítették, a jászkapitány be-
iktatásánál közreműködtek a szűcs Mihály 
Huszárbandérium tagjai. 

a délután folyamán íjász-, lovasbemuta-
tó, hagyományőrző gyermekprogramok, 
veterán autó felvonulás és kiállítás vonzotta 
az érdeklődőket.

Egész nap népművészeti kirakodó vásá-
ron, helyi termékek sátrában és a jász te-
lepülések standjain kínálták a portékákat. 

a Bikini együttes koncertje, tűzijáték és 
hajnalig tartó utcabál zárta a második na-
pot.

Vasárnap honvédségi kiállításra és bemu-
tatóra, a gosztonyi-kastély kápolnájában 
istentiszteletre és emléktábla avatásra, este 
tábortűzre és az Etna együttes koncertjére 
került sor. 

a következő körben Jászfényszaru Város 
Önkormányzata a XXiV., 2018-as Jász 
Világtalálkozó megrendezésére nyújtot-
ta be igényét.

Tóth Tibor · Fotó: Pál Alíz

Június 19-én reggel 9 órakor megérkeztek a jászfelsőszentgyörgyi 
küldöttség tagjai és a kerekező gyerekek a Polgármesteri Hivatal-
hoz. győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntet-
te a vendégeket és átadta Jászfelsőszentgyörgy polgármesterének 
Jászfényszaru zászlaját, jókívánságait, hiszen július 6-7-8-án kerül 
megrendezésre a XVIII. Jász Világtalálkozó e közeli településen. a 
szíves vendéglátás után (ha lett volna tarisznyánk, még az is meg-
telt volna, köszönet érte, a nagy melegben igen jólestek a frissítő 
italok) 4 tanuló (Bólya Kitti, nyers Olivér, szénási Károly, szücs 
Levente) és jómagam nekivágtunk kerékpárral a rekkenő hőségben 
a 32-es főútnak, hogy továbbvigyük ily módon a zászlót a soron 
következő településre, Pusztamonostorra. felvettük azokat a pó-
lókat, melyek hírül adták a közelgő eseményt. Hamar átértünk, 
kedves vendégszeretet várt ott is bennünket. a hideg frissítő után 
nekiléptünk kicsit jobban a pedálnak, (habár a gyerekek gyorsabb 
iramot is bírtak volna…) 15 perc alatt haza is értünk. Köszönet 
a gyerekeknek, akik a nyári szünetük első napjait ezen esemény 
ünnepélyesebb megrendezésére fordították.

Szöveg: Fáczán Izabella
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a fényszaruiak Baráti egyesülete Hon-
ismereti táborra 17. alkalommal nyújtott 
lehetőséget a diákoknak, hogy néprajzi  
ismeretekkel bővítsék tudásukat. idén ezt 
a hat napot a régi mesterségek feltérképe-
zésére szántuk. 

a tábor megszervezését és lebonyolítását 
Berze Lászlóné Vityukának, tóth tibornak, 
nagyné Kiss Máriának, Varga gábornénak 
és Barát Imrének köszönhetjük. a költségek 
felét a fényszaruiak Baráti Egyesülete és a 
„Jászfényszaruért” alapítvány fedezte.

Hagyományokhoz híven július 7-én vá-
rosunkat képviselve részt vettünk a XVIII. 
Jász Világtalálkozón Jászfelsőszentgyörgyön.

az időjárás előrejelzést figyelembe véve 
hétfőn tartottunk strandolós napot Jászbe-
rényben, amit ismerkedésre szántunk az új 
táborozókkal és a felnőttekkel.

Kedden reggel indultunk szentendrére, 
ott a Pap-sziget Campingben szálltunk meg. 
az első napon, szentendrén városnéző sétát 
tartottunk. a belvárosban betértünk a Ka-
rácsony Múzeumba, ami furcsa hangulatot 
varázsolt most, a nyár derekán. a település 
nevezetességeit néztük meg, templomokban 
érdeklődtünk a helyi mesteremberek mun-
kásságáról – így tudtuk meg, hogy a Kereszte-
lő szent János plébániatemplomban látható 
freskókat is ők készítették. fontos megem-
líteni a templom tornya alatt lévő egyedül-
álló csillagászattörténeti napórát, amelyet 
kőből faragtak még az 1300-as években. 
Végül a Kovács Margit Kerámia Múzeumot 
látogattuk meg. a gyűjteményének jelentős 
részét maga a kerámiaművész ajándékozta a 
ferenczy Múzeumnak, ezt tekintettük meg. 
Újdonságnak számít, amit még sok múzeum-
ban nem tettek lehetővé, hogy néhány kiállí-
tási tárgy a vakok és gyengén látók számára is 
elérhető, érzékelhető.

a második nap a szentendrei szabadtéri 
néprajzi Múzeumban telt. az ott közlekedő 
kisvonattal jutottunk el az egyes tájegységek-
re, amiket végigjártunk. Itt tudtunk meg leg-
többet a mesterségekről: a kékfestőtől kezdve 
a tímáron át a kovácsig. számomra meglepő 
volt, de a mádi kereskedőházban ráleltünk 
tavalyi témánkra, a fényszarui zsidóság éle-
tére vonatkozó utalásokra, mert a házban 
egy vegyeskereskedést rendeztek be. Emel-
lett hangulatos volt minden tájegység falusi 
elrendezése. Úgy járhattuk körbe a házakat, 
a portákat, mintha eredeti helyükön látnánk 
őket. a jóízű ebédet a Jászárokszállási fogadó 
műemlék hasonmásában fogyasztottuk el.

Csütörtökön a visegrádi Királyi Palotában 
jártunk, ahol idegenvezetőnk sok érdekes és 
fontos történelmi információt osztott meg 
velünk. a gyerekeknek ezek közül legjobban 
a lovagokkal kapcsolatosak tetszettek, mert 
új megvilágításba helyezték a középkori em-

berek életét. Ezen a napon utaztunk haza is, 
miután egy órát töltöttünk a Mátyás király 
történelmi Játszóparkban.

Pénteken a Kiss József Helytörténeti gyűj-
teménynél tartottuk a záró napot, amikor 

összegeztük a mesterségekről tanultakat. tibi 
bácsi az édesapja kovács mesterségéről saját 
élmények alapján mesélt bővebben, majd 
terike néni egy újabb szakmát, a fodrászatot 
mutatta be nekünk régi eszközeivel. Ebéd 
előtt saját magunk készíthettünk lúdgége, 

csiga és cérnametélt tésztát. a pénteki ebédet 
köszönjük a lelkes szülőknek és nagyszülők-
nek, így Dombiné Ivett, nyersné Kati, Cser-
hátiné Kati és Petőné Kati néniknek. Végeze-
tül a keleti városrész új játszóterén váltak el 

útjaink. Ezúton szeretnénk kifejezni köszö-
netünket azoknak, akik bármilyen segítséggel 
hozzájárultak a 17. féBE Honismereti tábor 
megvalósulásához.

Varga Dorottya
Fotó: Berze Lászlóné Bp.

Táborok, Táborozók

Honismereti tábor a mesterségek jegyében

A skanzen egyik portáján megtudtuk, hogyan mostak régen

Petőné Kati néni gyúrja a csigatészta alapanyagát



MI ÚJság fényszarun? 2012/07 7

II. művészeti tábor
2012. június 25-én elkezdődött a Penczner 

Pál alapítvány 2. művészeti tábora. a tábor 
előkészítése, szervezése már tavasszal elindult. 
a szülők és a gyerekek az elmúlt év sikerén 
felbuzdulva szinte megrohamoztak bennün-
ket jelentkezésükkel. sajnos 35 jelentkezőt 
már el kellett utasítanunk, így is magas lét-
számmal, közel 70 fővel indult a tábor (tavaly 
40 fő). Igyekeztünk több érdekes és kreatív 
foglalkozást beiktatni a napi programokba, 

hiszen sokan voltunk, és 2 nappal hosszabb 
ideig is tartott a tábor, mint az előző évben. 
a már hagyományos foglalkozások mellett, 
úgy mint agyagozás, szövés, fonás, batikolás, 
gyöngyfűzés, festés, rajzolás, papírmunkák, 
korongozás, kavicsfestés, csülközés, blogírás, 
sakk, megpróbáltuk új dolgokkal, lehetősé-
gekkel meglepni a gyerekeket. sikerült meg-
nyernünk szilágyi Dezsőt céljainknak, így 
5 napon keresztül volt lehetőség a fafaragás 
tanulására is. Újdonságként készülhettek 
idén: fakanál százlábúk, vasalható gyöngyből 
különböző figurák, könyvjelzők, színes gipsz-
figurák, festett asztalterítők, zokni bábok, 
spatula karkötők és repülők.

a lányok nagy örömére, bepillanthattak a 
divattervezésbe is, és egy kis játék sem marad-
hatott el: X-box, kiütős bajnokság.

Első nap vendégünk volt Dávid ádám 
író, költő a Móra Könyvkiadó szerkesztő-
je, középiskolai német nyelvtanár. ádámot 
Both gabi ajánlotta figyelmünkbe. Könyvét,  
A Virág utcai focibajnokságot még áprilisban 
megvásárolta az Iskolai és gyermekkönyvtár 
10 példányban, így a találkozó idejére a tá-
borozók több mint fele elolvasta. Miközben 
Európa focilázban égett, mi az író segítségé-
vel a Virág utcai focibajnokságot élhettük át, 
érdekes interaktív 3 órás találkozón. a vonat 
indulásáig még egy rögtönzött szabadság 
utcai focibajnokságot is szervezett ádám a 
gyerekekkel. Kedden újabb meglepetés kö-
vetkezett. Miközben a termekben zajlottak a 
foglalkozások, az udvaron ambrus József ko-
vács és segítője, Kovács Orsolya berendezte 
műhelyét, ahol mindenki elkészíthette a fél-
koronás nyakláncát, megnézhették, hogyan 

kell patkót kovácsolni, megtanulhattak kézi 
fúróval dolgozni. Kipróbálhatták, milyen is 
az amikor egy deszkát kell átfúrni. Csütör-
tökre mindenki elkészítette a saját papírsár-
kányát, így a délutánt a szabadidő parkban 
töltöttük sárkányeregetéssel és játékkal. a szél 
nem volt túl kegyes hozzánk, de azért pazar 
élmény, mikor 70 különböző színű sárkány, 
még ha nem is egyszerre, röppen a magasba. 
Pénteken az időjárás javulásának köszönhető-

en a gyerekek végre kisebb csoportokban el-
jutottak a tanmedencébe egy kis fürdőzésre. 
Délután átmentünk a művelődési házba, és 
a táborozók berendezték az általuk készített 
anyagokból a kiállítást. a táborzáróra a szü-
lők is szép számmal eljöttek és megtekintet-
ték a művészeti tábor egy hetének alkotásait. 
Ezután került sor egy színdarab bemutatásá-
ra, amit reggelente szorgalmasan próbáltak a 
gyerekek, és amelyben mindenki szerepelt. 
nagy sikert arattak, hiszen a színpad telje-
sen megtelt apró, bájosan félénk gyerekkel, 
akik még a jelmezeket is maguk találták ki 
és készítették el. a mese után Jáger Jánossal 
énekelhettünk el egy pár gyermekeknek szó-
ló dalt és ezekkel a vidám percekkel zárult a 
Penczner Pál alapítvány 2. művészeti tábora.

Ez a tábor tényleg nem jöhetett volna létre, 
ha nem segítik munkánkat: KÖszÖnJÜK!

ambrus József, Bakóné Koczka Katalin, 
Banya István, Berze éva, Berze Lászlóné, 
Baliné Boros Magdolna, Bujákiné szabó 
anita, Erdei Istvánné, ézsiásné róka Mária, 
farkas Klára, fáczán Izabella, fónagyné Vitai 
Mária, garas Vivien, Jenes fruzsina, Jáger 
Imréné, Jáger János, Jáger Jánosné, Kiss P. 
János, Kocsisné Horti Monika, Koscsák ró-
bert, Kotánné Kovács tímea, Kovács Lász-
lóné, Kovács Orsolya, Lajkó anita, Lajkóné 

tanczikó tünde, Dr. Menyhártné Mészáros 
zsuzsanna, Mészárosné Dobák Ildikó, nagy 
natália, nagyné faragó Mária, nagy Jó-
zsefné, nagy tiborné, nemes anita, Papp 
Dalma, Papp Péterné, Pálné Pádár anikó, 
Pencznerné Melegh Mária, sebők éva, szabó 
Erzsébet, szakali János, szakali Márk, szász 
anita, szilágyi Dezső, szpisják Pál, szabó 
László, szabó Lászlóné, tarnai Lászlóné, 
tóthné takács Ilona, tóth sándorné, tóthné 
Klippán Hedvig, Varga Dorottya, Vargáné 
Dobák tünde, Vaszicsku zoltánné.

Köszönjük az anyagi támogatást a Jászfény-
szaru az Oktatásért alapítványnak, a Petőfi 
Művelődési Háznak. Köszönet az 1%-ot fel-
ajánlóknak. reméljük, egyre többen lesznek, 
akik támogatják az alapítvány céljait.

Köszönet minden zöldáruért, amivel szí-
nesebbé tehettük az ételeket! Köszönet a 
településünkről szóló anyagokért az önkor-
mányzatnak, amellyel a vidékről érkezőket 
megajándékozhattuk. Köszönet a napi há-
romszori finom étkezésért! Köszönet a gye-
rekeknek, amiért fegyelmezett és lelkes tábor-
lakóink voltak!

Információk az alapítványról és a táborról:
http://pencznerpal.net6as.hu/
http://artcamp.jaszfenyszarusuli.hu/
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

p a g e s / P e n c z n e r - P % C 3 % a 1 l -
K%C3%B6zhaszn%C3%Ba-alap%C3
%aDtv%C3%a1ny/195570123787828

Berze Éva
Penczner Pál Közhasznú Alapítvány

kuratóriumának elnöke
Fotók: Berze Lászlóné
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Gyöngyök, gömbök, fröccsök, avagy
IV. Múzeumok Éjszakája Jászfényszarun

Idén is nagy siker volt a Múzeumok éjsza-
kája, mely a Városi Könyvtár legnagyobb éves 
rendezvénye. a fő téma ezúttal a fröccs volt, 
illetve a fröccs elkészítéshez kötődő szikvíz. 
Ezért a helyi szikvízgyártáshoz kapcsolódó 
tárgyi és szóbeli emlékeket a teljesség igénye 
nélkül egy kiállítás keretében gyűjtöttük ösz-
sze. a program a gyerekekkel kezdődött, kéz-
műves foglalkozással, játékos és mókás felada-
tokkal. a meghívott vendég Kassovitz László 
volt, aki Pamacs című gyerekkönyvéből olva-
sott fel, majd foglalkozást is tartott, és a fel-
nőtt hallgatósághoz is szólt egy-két kacifántos 
történettel. Míg a tájházban folytak a gyerek-
programok, a felnőtteket a Petőfi Művelődési 
Házban vártuk a kiállítás megnyitójára és a 

Jászsági Hagyományőrző Egylet Igézet ne 
fogja című előadására, melyben jász eleink 
boszorkányos fortélyaival ismerkedhettünk 
meg. Eközben a helytörténeti gyűjtemény 
udvarán a fortuna Együttes készülődött a 
fellépésre. Ebben az évben – stílusosan – 
Az alkohol öl című darabbal kápráztatták el 
a közönséget. Jó humorú, kedélyes előadás 
volt, amelyben Kovács andrásné rozika néni 
is játszott, így még különlegesebb élményben 
lehetett része a nézőknek. az ezután követke-
ző vacsora muzsikával és fröccsel párosult. a 
fröccs a kulturált, jókedvű beszélgetések kísé-
rője, a tájház udvarán kialakított „kiskocsma” 
lelke volt a rendezvénynek, a kocsmárosai 
derekasan csapolták a hordókat és keverték 

az italokat. Ha nem is jó ebédhez, de szólt 
a nóta is tóth Mercédesz és barátai jóvoltá-
ból. az ez évi menü árpakása leves és húsos 
káposzta volt. Pető Lászlóné Kati néni (leves) 
és agócs ferenc (egytálétel) jóvoltából mind-
kettő isteni finomra sikerült, az egytálétel si-
keréhez rusai László, rusainé tóth terézia, 
Csajkás alajos és Csajkás Péter önzetlen fel-
ajánlásukkal járultak hozzá. Ezúton is hálás 
köszönet érte! Vacsora után gonda László és 
ifj. Báder Ernő szórakoztatta a közönséget, 
nótával, sanzonnal, filmzenével. Időközben 
besötétedett, a hangulat andalítóan nyáres-
tire változott, lehetett nótát kérni, énekelni, 
beszélgetni, kinek mihez volt kedve. az este 
táncházzal és tűzugrással záródott, a szent 
Iván éjszakájához kapcsolódó szokások jegyé-
ben mindenki átugorhatta a tüzet, melynek 
mágikus ereje volt ezen ez éjszakán. Minden-
évben elgondolkozunk, hogy miért sikerül 
ilyen meghittre, vidámra és önfeledtre ez az 
este, biztos, hogy a mágiának, a helyszínnek 
és a sok jóakaratú, kedves embernek is köze 
van hozzá. (Ez évben lehet, hogy a fröccsnek 
is… ki tudja?) Köszönjük mindenkinek, aki 
szabadidejét feláldozva eljött nekünk segíte-
ni, hogy önálló gondolataival színesebbé va-
rázsolta a rendezvényt, nélkülük, nélkületek 
egészen biztos, hogy nem így sikerült volna. 

továbbá köszönjük Jászfényszaru Város 
Önkormányzata, a féBE és a „Jászfényszaru-
ért” alapítvány anyagi támogatását.

a süteménysütő verseny nyertese: Borbély 
Viktória titokzatos sós süteménye, melynek 
receptjét a következő lapszámban közöljük.

Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

A szikvízgyártás története Jászfényszarun

Jászsági képzőművészek kiállítása

a Múzeumok éjszakája alkalmából június 22-én a Városi Könyvtár új 
kiállítást rendezett a jászfényszarui szikvízgyártás történetéről a kezdetek-
től egészen napjainkig.

Bár pontos írásos adataink nincsenek, hogy mikortól készítenek szóda-
vizet Jászfényszarun, az bizonyos, hogy a szikvízgyártás az 1920-as évek 
végén kezdődhetett.

Ekkor közel egy időben két szikvízgyár is működött. a nagyobb gyár 
girtler Istváné volt, míg a kisebb rózsa sándor vállalkozása volt. Ekko-
riban a kiállításon is látható gyönyörű színes szódásüvegeket használtak. 
az újabb korok emlékeit a helyi áfész szikvizes üvegei jelenítik meg, 
míg napjainkat a legújabb modern PrB műanyag szikvizes palackok mu-
tatják be. a tárlaton többek között választ kaphatunk, hogyan is készült 
a krahedli, azaz az 1930-as évek üdítője, de az újabb kor Lehel Hűtő-
gépgyárban készült érdekes szódásszifonjai is megtalálhatóak. a kiállítás 
anyagát helyi lakosoktól kaptuk, akiknek szívességét ezúton is köszönjük.

a kiállítás helyszíne: Petőfi Művelődési Ház kiállítóterme fürst sándor 
út 1. Megtekinthető 2012. augusztus 10-ig, a Városi Könyvtár nyitvatar-
tási idejében. Farkas Kristóf Vince

2012. július 27-én, pénteken 16 órakor kiállítás nyílik Jászberényben, 
a Városi Bíróság dísztermében (Lehel vezér tér 15.), Válogatott művek a 
Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesülete alkotóitól címmel. a kiállítást dr. 
Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője nyitja meg. Közreműködik 
szaniszló richard vibrafonművész.

kiállítók: Bartos Kinga, Bolyósné Horváth rozi, Borbás P. zsuzsa, Deli 

Julianna, farkas Edit, B. Jánosi gyöngyi, Kerekné Mihalik Judit, Kiss 
László, Koncz gábor, Kövér sándor, Lajkóné nagy Mária, Máté györgy, 
Molnár János, nagy tamás, nagyné Koncz éva, Palkó tibor, szalkári ró-
zsa, telek Béla, terjékiné Mozsár Magda, Velkeiné Pócz Ilona. a kiállítás 
augusztus 12-ig tekinthető meg, keddtől péntekig 10-18 óra, szombaton 
14-18 óra között. 



MI ÚJság fényszarun? 2012/07 9

Samsung Nap – 2012. június 23.

2012. június 23-án délelőtt 9 órakor a jászfényszarui sportpályán vette 
kezdetét a samsung zrt. nagyszabású születésnapi rendezvénye, a saM-
sung Day, amelyet évek óta megszerveznek a cégnél dolgozó családok-
nak, s amelyen a város és a környező települések lakói is részt vehetnek.

Lee Kyu Jin elnök távollétében dr. facskó István, a samsung budapesti 
elnöke és győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntötte 
az egybegyűlteket. a hivatalos megnyitón került sor a 10, 15, 20 éve a 
cégnél dolgozó szakemberek, alkalmazottak méltatására illetve a törzsgárda 

ajándékok átadására. a samsung dolgozói idén is összemérték erejüket, 
ügyességüket: öt csapat állt fel a játékos vetélkedőre, melynek végén min-
den részt vevő ajándékot vehetett át Pádár Istvántól, az EsC-elnöktől. 

a régi színpadtól a focipályán át az edzőpályáig mindenütt történt va-
lami: gyermekműsorok, mászófal, trambulin, rodeo, szörf és lézercsata, 
arcfestés, jósda, népi mesterségek bemutatója és hosszan sorolhatnánk, mi 
minden lehetett megnézni, kipróbálni. az igényes és változatos programo-
kon közel 5000 felnőtt és gyermek vett részt. Sugár Istvánné

Fotó: Szabó Adél
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Bringanap

néhány héttel ezelőtt azért gyűltünk össze 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében, hogy 
egy új és szokatlan eseményt beszéljünk meg. 
Dr. facskó István, a samsung Magyar zrt. 
budapesti elnöke felvázolta elképzelését egy 
nagyszabású országos akcióról, melynek nyi-
tó eseményét Budapesten a Margitszigeten, 
vagy a Hősök terén tervezték megtartani.

a rendezvény kerékpáros tömeg-megmoz-
dulással kezdődött, szem előtt tartva, hogy a 
sajtó komoly érdeklődésétől kísért program 
csak így érheti el célját. facskó István a te-
lepülés díszpolgára arra gondolt, szervezzük 
meg itt helyben a tömeget, tekintettel arra, 
hogy a samsung és Jászfényszaru neve össze-
forrt egymással.

Ezzel nem kis feladat elé állított bennün-
ket. Büszkék lehetünk arra, hogy innen indul 
majd az országos akció, egyúttal egy nagy-
szabású, jelentős érdeklődést kiváltó rendez-
vényt kellett szervezni.

Vállaltuk! az Önkormányzat munkatársa-
ival és civil segítőkkel, valamint a Budapest 
sportirodával karöltve kezdtük meg a felké-
szülést. Hiszen volt még pár napunk a kezdé-
sig, akkor hajrá! szétosztottuk a feladatokat, 
volt aki a helyszínt rendezte, volt aki terve-
zett, és volt aki a résztvevő rendezőket moz-
gósította. Egy nappal a Bringanap előtt még 
este 10-kor is a másnapi részleteket egyeztet-
tük a trianoni emlékmű-avatás után.

reggel már 06.30-kor a samsung parkoló-
ban voltunk, hogy átvegyük a feladatokat és 
az ajándékok szétosztását koordináljuk. Ki-
csit izgult mindenki, hogy valóban megérke-
zik-e a megfelelő számú résztvevő, jó marad-e 
az időjárás a gyülekező felhők ellenére.

Minden rendben volt, a tömeg csak nőtt és 
nőtt, jöttek Boldogról, Pusztamonostorról, 
tóalmásról, Jászberényből, Hatvanból és per-
sze rengetegen Jászfényszaruból.

Mindenki élvezte Kropkó Péterrel a tisz-
teletkört, majd a gizmó show bemutatóját, 
amelynek tagjait megrohanták az autógram-

mokért a lelkes résztvevők. Látványos volt a 
bringafoci, a velocipéd-bemutató, a kerékpár 
múzeum, a KrEsz park, illetve a különleges 
kerékpárok bemutatása is.

aztán már csak a tombola sorsolás volt hát-
ra, ami előtt a kvíz kérdések következtek, s 
amelyek közt az általam űzött sportág is sze-
repelt, engem nem kicsit meglepve, főként 
azért mert egy kislány azonnal jelentkezett és 
tudta, hogy mi az a „vízihoki”, mintha csak 
valami mindennapi egyszerű kérdés lett vol-
na. gratulálok neki így utólag is. a tombolán 
kisorsoltuk a samsung Magyar zrt. ajándé-
kát, egy 40”-os mindentudó tV-készüléket, 
melyet egy jászfényszarui lelkes résztvevő 
nyert, illetve a 100 ezer forint értékű osztály-
kirándulást, mely szintén egy jászfényszarui 
osztályé lett.

Láthatta mindenki, hogy van ereje a közös-
ségnek, lelkes gyerekek és felnőttek szórakoz-
tak kiválóan egy reményeink szerint hagyo-
mányteremtő rendezvényen. Gere Ferenc

Fotó: Berze Lászlóné, Jáger Jánosné
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Szuhafőn együtt beszélgettünk

Felhívás volt leventeegyesületi tagokhoz

2012. július 14-én 4 autóval útra keltünk, hogy meglátogassuk 
barátainkat szuhafőn.

a kedves fogadtatás, a szívélyes vendéglátás most sem – mint 
eddig sohasem – maradt el. Voltak baráti ölelések, beszélgetések, 
felidézett régi közös emlékek, élmények, ismerős arcok.

a szuhafőiek gazdag programmal készültek az ott lakók és a ven-
dégek számára. a szépen megújult rendezvényház egyik termében 
goblein kiállítást tekinthettünk meg, a szabadtéri színpadon pedig 
egymást követték az események. Volt hastáncbemutató, nagy sike-
rű divatbemutató a helyi lakosok fellépésével, a Magyar tang soo 
Do tagjai harcművészeti bemutatót tartottak, énekelt és szerepelt a 
helyi dalárda (a részeges kőműves mester c. darabot mutatták be).

Mindeközben főtt a bográcsokban a pörkölt, a palócleves, sült a 
kemencében a kenyérlángos, helyi termékek vásárlására is volt le-
hetőség, és a fesztivál Legerősebb Embere, asszonya és gyermeke 
vetélkedőjének feladatai is megmozgatták a résztvevőket.

a fényszarui színjátszók rejtő Jenő: Hallgatás és fejér István: az 
alkohol öl c. vidám darabokkal kacagtatták meg a nézőket.

a szlovák határtól csupán 2,5 km-re fekvő szuhafő életében a sok 
programmal tűzdelt falunap kiemelt jelentőségű.

én most mégis arról írnék, hogy az én, a mi számunkra mit is 
jelentett ez a szombati nap.

nem egy szombat volt a sok közül, hanem egy olyan, amit a 
boldog napok közé raktározok el szívemben s emlékezetemben.

Mostanában mindannyian rohanunk, s egyre kevesebbet beszél-
getünk. gyönyörű tájakon keresztül jutottunk el úticélunkhoz s 
közben anekdotáztunk, beszélgettünk, nevetgéltünk rozika néni-
vel és a családommal az autóban.

Megérkezvén felsétáltunk a domb tetején magasodó 1782-ben 
épült – napjainkban csak ünnepnapokon nyitva álló – templom-
hoz. (a templomkulcsot kézbe kaptuk – micsoda bizalom! s mi-
csoda élmény egy nagy templomkulccsal a kézben sétálni!)

a templomhoz vezető út során, a templomban, majd lefelé jövet 
is beszélgettünk, s így tettünk akkor is amikor a mi bográcséte-
lünkhöz vagdostuk a hozzávalókat. Beszélgettünk jó s kevésbé jó 
dolgokról, de a lényeg a közösen megélt percek, az egymásra szánt 
idő s a figyelem volt. alig egy nappal a hazaérkezésünk után a 
férjem eképpen fogalmazott:

„Örülök, hogy részese lehettem ennek a napnak. Olyan em-
berekkel beszélgettem, akiket bár látásból ismerek, s köszönő-
viszonyban is vagyunk, de ha nincs a színjátszás, ha nincs ez a 
szuhafői kirándulás, talán soha nem lett volna módom job-
ban megismerni.” s itt elmondta, hogy melyik színjátszótár-
sammal miről beszélgetett a nap folyamán, majd folytatta:  
„tudod mit tanultam ebből a napból? Hogy el kellene jönnie 
mindenkinek ide néhány napra minden évben, hogy a zavaró té-

nyezőket (tV, DVD, internet, telefon…) kizárva BeszÉlges-
seNek! Itt nincs pláza, meg mozi, meg szórakozási lehetőség! Jól 
mondta rozika néni, itt beszélgetni kell!”

aztán a férjem abbahagyta, s kiment a nappaliból egyedül hagyva 
a gondolataimmal. De csupán néhány lépést tett s visszafordul-
va hozzátette: „s még annyit akarok mondani, hogy mindenképp 
vegyünk részt a szuhafőiek fogadásában, vendéglátásában amikor 
jönnek. nem tudom mivel, de mindenképp……, mert megér-
demlik!”

Kell ehhez bármit is hozzáfűznöm? szerintem nem!

Magyar Krisztina
SZIBAKÖ titkár

Különösen napjainkban igen döntő szerepe van helytörténetünk 
kutatásának. Időben minél távolabb élünk egy adott történeti ese-
ménytől, annál értékesebbé és fontosabbá, ugyanakkor nehezebbé 
válik a szemtanúk emlékezetének föltárása és megőrzése.

a szerző ezúton szeretne kutatásaihoz segítséget kérni a helyi le-
venteegyesület történetének megismertetése céljából volt tagjaitól 
a következő formában:

1. leventeegyesületi dokumentumok (iratok, leventeigazolványok, 
meghívók, leventékről szóló korabeli kiadványok (könyv, újság)) 
vagy azokról készített másolat, fénykép;

2. leventeegyesületi élettel kapcsolatos tárgyi emlékek vagy azokról 
készített fénykép;

3. helyi leventékkel és leventeegyesületi élettel kapcsolatos fényképek 
vagy azok másolata;

4. leventeegyesületi életről szóló visszaemlékezések (pl. téli és nyá-
ri leventefoglalkozásokról, fontosabb eseményekről, élményekről, 
eredményekről) írójának aláírásával;

5. leventeként megélt háborús esemény(ek)ről szóló beszámoló;
6. leventeként megélt hadifogságról készített visszaemlékezés
  (a hadifogság helyének, idejének
  és körülményeinek meghatározásával).

a szerző önzetlen fölajánlásokat vagy másolatokat vár, melye-
kért anyagi ellenszolgáltatást nyújtani nem tud. a másolt doku-
mentumok, fényképek esetében a szerző kéri, hogy azok minő-
sége olyan jó legyen, hogy nemcsak történeti kutatásra, hanem 
publikálásra is alkalmasak legyenek, természetesen a fölajánló 
megjelölésével.

a fényképek és a visszaemlékezések esetében nagyon fontos, 
hogy pontosan föl legyen rajtuk tüntetve: mikor és hol, milyen 
alkalomból készült a fénykép, kik láthatók a fotón, illetve me-
lyik leventeegyesület életéről és melyik év eseményeiről szól a 
visszaemlékezés.

Ezek az adatok szükségesek ugyanis továbbá ahhoz, hogy a helyi 
leventeegyesület történetét teljesen hitelesen lehessen megírni, és 
jelen lap későbbi számában publikálva megőrizni az utókor szá-
mára.

Segítségét és fáradozását köszöni a Szerző:
Kis Krisztián Bálint

történész, tanár
5000 Szolnok, Tószegi út 45/B

rebutia@freemail.hu
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Az Eged-hegy lábánál Gyönyörű édesség
2012. június 24-én reggel két autóbusznyi 

lelkes csapat és néhány autós kiránduló elin-
dult az egri borvidék felé. az Eged-hegy lábá-
nál Eger és noszvaj között található Mátyus 
udvarház Lipicai Lovastanyája volt az úti cél. 
az ötlet gazdája és a program megszervezője 
zsámboki zsolt volt, aki ezzel szerette volna 
méltóképp megköszönni azoknak az embe-
reknek a munkáját, akik önzetlenül vettek 
részt a lovas napok szervezésében és lebonyo-
lításában, illetve anyagi vagy természetbeni 
támogatással járultak hozzá a rendezvény lét-
rehozásához. Meghívását mindösszesen 114 
fő fogadta el. 

a közel két órás utazást követően megér-
keztünk a festői környezetben található ud-
varházba, ahol érkezésünkkor pálinkával és 
kenyérlángossal kínáltak bennünket. fülöp 
István és Mátyus zsuzsanna, az udvarház 
vezetői köszöntöttek bennünket és ismer-
tették a szakmai nap programját. Elsőként 
körbenéztük a lovas tanyát, megismerhettük 

a történetét. az istállókban gyönyörű lipi-
cai, andalúz és fríz lovakat láthattunk, majd 
szebbnél szebb hintókat tekinthettünk meg 
a kocsimúzeumban. Ezt követően kezdődtek 
a várva várt programok: a lovas kocsikázás 
az egri borvidéken, lovaglás gyerekeknek és 
felnőtteknek, fogathajtás kezdőknek és hala-
dóknak. Örömmel láttam, hogy a gyerekek 
nemcsak a pónilovaglást próbálták ki, ha-
nem a nagy lovak hátára is felmerészkedtek. 
a felnőttek arcán a rég elfeledett gyermeki 

öröm és felhőtlen kikapcsolódás élménye 
tükröződött, amikor a lóhátára ültek vagy 
első alkalommal kezükbe véve a hajtószárat 
kipróbálhatták a fogathajtást. a jól képzett 
lovakat és fogatokat természetesen a gyakor-
lottabbak is hajthatták és az udvarház dolgo-
zóitól és vezetőitől mind a lovaglás, mind a 
fogathajtás terén hasznos információkhoz 
jutottak. Így gyorsan el is telt a délelőtt és 
következett az ebéd. Csontleves, pacal, vad-
disznó pörkölt és brassói aprópecsenye volt a 
kínálat. Meglepetésként hatalmas feketeerdő 
torta következett, hisz a csapatból hárman 
ezen a hétvégén ünnepelték a születésnapju-
kat. Jóllakottan, teli hassal néztük a délutáni 
programot. szakmai előadások következtek: 
két ló futószáras edzésébe, szakszerű lovaglási 
technikába, egyes fogat tanításába, andalúz 
és fríz barokk lovak képzésébe, spanyol lépé-
sekre tanításba, az ugrásváltás technikájába, 
négyes fogathajtásba, egyes pónifogat gya-
korlásába pillanthattunk bele. Ez a délután 
nemcsak a szakmailag hozzáértő közönséget 
szórakoztatta, hiszen a laikusok is sok-sok 
érdekességet tudhattak meg a különböző 
lófajtákról, a kiképzés szépségeiről és nehéz-
ségéről. a hangulatot fokozta, amikor lehe-
tőséget kaptunk az elegáns és álomszép fríz és 
andalúz lovak „kipróbálására”, természetesen 
ez a ló mellett állva vagy a hátára ülve történő 
fényképezkedést jelentette. a gyakorlottabb 
fogathajtókat és egy-két merészebb vállalko-
zót az a megtiszteltetés ért, hogy hajthatták 
a négyes fogatot, ami elmondásuk alapján 
nem kis kihívást jelentett. a buszon hazafelé 
örömmel nyugtáztam, hogy mindenki meg-

találta a számára kedves programot és felejt-
hetetlen élményekkel tért haza. az udvarház 
szolgáltatásait bátran ajánlom a kedves olvasó 
figyelmébe, hiszen megtapasztaltuk, hogy 
kezdőtől a haladóig, gyerekektől a felnőttekig 
mindenkivel a tudásszintjének megfelelően 
foglalkoznak, aki pedig kikapcsolódásra vá-
gyik egy kellemes kocsikázás során ismerheti 
meg a táj szépségeit. (Bővebb információ: 
www.matyusudvarhaz.hu)

Karizs Evelin

Legutóbbi versenyén két kategóriában elért 
ezüstérem és egy különdíj volt a nyereménye 
Berze Juditnak, aki városunkban egyedül 
foglalkozik a karamellcukor készítésével és 
annak művészetével.

Már gyerekkorom óta a legkedvesebb tevé-
kenységeim közé tartozott a kézi munkával 
kapcsolatos kreatív tevékenységek megvalósí-
tása. Óvónői szakmámból kifolyólag, szinte 
mindent kipróbáltam, amihez kézügyesség 
és kreativitás szükséges. a húzott karamell-
cukorból készült tortadíszeket először csak 
fényképeken láttam, de már első ránézésre 
annyira megtetszettek, hogy elhatároztam, 

ezt nekem is meg kell tanulnom! Ezek után 
jutottam el a Venesz díjas és Lovag Mester 
cím tulajdonosához, Wenzelné Vígh Ma-
yához, akit megkértem, hogy vezessen be a 
szakma rejtelmeibe. Ő készségesen segített, s 
megismertette velem az alapvető technikákat. 
azóta önállóan próbálkozok újabb és újabb 
motívumok elkészítésével. Két hónappal 
később már a II. Kárpát-medencei grillázs 
fesztiválon kiállítottam első munkadarabja-
imat. azóta járok versenyekre, s az elért sike-
rek tovább ösztönöznek, hogy megvalósítsam 
a fejemben lévő elképzeléseket.

Mikor vettél részt az első versenyeden?
2009-ben, tápióbicskén. Ez volt az a bizo-

nyos grillázsverseny. De mivel én nem gril-
lázzsal dolgoztam, így nem érhettem el helye-
zést a versenyen.

Akkor csak tapasztalatot szereztél?
nem. nagy meglepetésemre két különdíjat 

kaptam. a zsűritől, a polgármestertől és a kö-
zönségtől.

Milyen további versenyekre látogatsz el?
Minden évben részt veszek tápióbicskén 

a Kárpát-medencei grillázs fesztiválon, és 
2010 óta a Budapesten megrendezett Or-
szágos grillázsmajálison is. 2010 óta fog-
lalkozom a grillázzsal is, hogy indulhassak a 
különböző versenyeken. De mindig kombi-
nálom a két dolgot: karamellcukorral díszí-
tem a grillázsból készített kompozíciót.

Hogyan készülsz fel egy versenyre?
Már hetekkel a verseny előtt gondolko-

dom, mit lehetne elkészíteni. a legtöbb 
esetben egyszerűen megálmodom a művem. 
a verseny előtti napon a kis műhelyemben 
minden felszerelésemet dobozokba pakolom, 
mindent átgondolok, mit kell vinnem, mire 
lehet szükségem.

És milyen versenyen láthatunk téged legkö-
zelebb?

amilyenen csak lehet, ami jön!
További sikereket kívánok, és jó szórakozást 

a munkáid elkészítéshez!
Köszönöm. Horváth Boglárka
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Jászfényszaru város legrégebbi épülete a 
Mindenszentek tiszteletére felszentelt római 
katolikus templom. az idők folyamán az épü-
let újra és újra átépült, alapterülete növeke-
dett. a templomtorony például 1768-ban ké-
szült barokk stílusban. a torony tetejére ekkor 
épült a díszes, szintén barokk stílusú faszerke-
zetes és fazsindellyel borított toronysisak.

a toronysisak egészen 100 évvel ezelőttig, 
1912-ig változatlan formában fennmaradt. 
a forró nyarakon azonban régen is hatalmas, 
mennydörgéssel együtt járó viharok voltak, 
ami többször súlyos károkat okozott.

1912. augusztus 3. Jászfényszaru életében 
egy szomorú esemény dátuma. Ezen a szom-
bati napon reggel 7 órakor kétszer egymás-
után villám csapott a torony faszerkezetű 
sisakjába. a váratlan katasztrófa következ-
ményeként a toronysisak szerkezete teljesen 
leégett, a torony felső része pedig jelentősen 
rongálódott. a korabeli beszámolók szerint a 
tűzoltással nem is próbálkoztak, hiszen ekkor 
csak egy lajtoskocsija volt a községnek, ami 
nem tette lehetővé a mentést. a toronyban 
lévő négy ősi harang ekkor használhatatlanná 
vált a villámcsapás miatt, illetve azért mert a 
segíteni akaró lakosság vízzel próbálta lehű-
teni a felforrósodott harangokat. a bajt még 
fokozta, hogy a torony keresztje a gömbbel 
együtt a templom tetőzetére esett, ami az 
égő gerendák következtében megrongáló-
dott. szerencse a szerencsétlenségben, hogy a 
templom biztosítva volt. Így az adriai bizto-
sító 12.000 koronát megtérített a kárból. (De 
az összeg a későbbi építkezéshez így sem volt 
elegendő, hiszen az 1913-as költségvetés már 
20.627 korona 86 fillérről szólt.)

a torony ügye még 1912 augusztusában a 
község képviselőtestülete elé került és elha-
tározták a torony újjáépítését. Hamarosan 
kijavították a templom beszakadt tetőzetét és 

ideiglenesen lefedték a megrongálódott tor-
nyot. a tönkrement harangokat leszedették 
a toronyból és új harangok öntését határoz-
ták el. a templom ménkű sújtotta tornyát 
pedig szakértővel vizsgáltatták meg. Ez év 
novemberére már ring gyula hatvani épí-

tész tervei is készen voltak, de azokat 1913 
februárjában módosítottak. az építkezések 
nyomán 1913-ra a templomtorony maga-
sabb és díszesebb lett, a toronysisak pedig új 

formával és új anyagból, rézlemezből készült 
el. az új toronysisak és a torony formája je-
lentősen megváltozott, ami nagyjából máig 
fennmaradt, de az építkezés már egy másik 
cikk témája lesz.

Farkas Kristóf Vince

anno latin eredetű szó, jelentése évben, 
években, régen. a sorozatban korabeli 
hiteles dokumentumokból, újságcikkek-
ből idézünk szószerinti Jászfényszaruval 
kapcsolatos eseményeket, történeteket, 
híreket, amelyek minden bizonnyal a mai 
olvasónak is hordoznak új ismeretet, az 
idősebbnek ismerős neveket is.

a képviselőtestület a felolvasott 1-43. §-ból 
álló szervezési szabályrendeletet a Jászfénysza-
ru nagyközség képviselőtestületének 1911. 
évi július hó 8-án tartott közgyűlése a 68/kgy. 
1911. számú határozatával elfogadta és jóvá-
hagyta, melyet Csákány sándor főbíró és Dr. 
Ürményi József főjegyző látott el kézjegyével. 

Jászfényszaru nagyközség szervezési szabály-
rendelete nyomtatásban fennmaradt, mert 
1912. évben éppen 100 éve a Jászárokszállás 
nigrinyi-könyvnyomdában elődeink megje-
lentették.

néhány érdekesség a szervezési szabályren-
deletből (ma szervezési és Működési szabály-
zatnak szMsz hívjuk).

„I. fejezet.
1. §. Jászfényszaru nagyközségnek az 1911. 

évben tartott népszámlálás szerint 7134 la-
kosa és 13240 kat. hold határa van.

II. fejezet.
a községi hatóságról. 2 §. a község a 

törvény korlátai között önállóan intézi saját 
belügyeit, végrehajtja a törvényeknek, a kir. 
kormánynak és a törvényhatóságnak az állami 
és törvényhatósági közigazgatásra vonatkozó 
rendelkezéseit. (1886. XXII. t.-c. 2. §.)

3. §. a község hatósági joga kiterjed a község 
területén lakó, vagy ott tartózkodó minden 
személyre és minden vagyonára, amennyiben 
az 1886. évi XXII. t.-c. 4. §-ában foglalt és ott 
felsorolt kivételek alá nem esik.

III. fejezet.
a községi hatósági joggyakorlásról. 4. §. 

a község az 1886. évi XXII. t.-c. 21. §-ában 
felsorolt jogait, továbbá a törvény és szabály-
rendelet által megállapított teendőit gyako-
rolja: a) a községi képviselőtestület által, b) a 
községi előjáróság által.

IV. fejezet.
a községi képviselőtestületről. 5. §. a 

képviselőtestület 40 tagból áll, akik közül 20 
tag az 1886. évi XXII. t.-c. 32., 33., 34. §§-
ai értelmében legtöbb adójuk, - 20 tag pedig 
az 1886. évi XXII. t.-c. 35-51. §§-ok ren-
delkezései szerint megejtendő választás útján 
gyakorolja jogait. Ezeken kívül az 1886. évi 
XXII. t.-c. 58 §-a alapján az előljáróság tagjai 
közül a főbiró, főjegyző, adóügyi jegyző, II-od 
biró (mint főbiró helyettes), tanácsosok, köz-
gyám, pénztárnok és körorvos a közgyűlésen 
ülés- és szavazati joggal birnak. 

6. § a közgyűlések száma évenként ötben 
állapittatik meg, melyek közül az 1-ső január, 
a 2-ik március, a 3-ik április, a 4-ik agusztus 
és az 5-ik december hónapban tartatik meg. 
a számadások megvizsgálása és a költségve-
tés megállapítása végett azonban a közgyűlés 
olyan időben hivandó össze, hogy azokat a 
törvényhatóság a júniusi, illetve a decemberi 
közgyűlésén letárgyalhassa.” 

Következő lapszámban folytatás következik. 
A sorozat szerkesztője: Tóth Tibor

100 éve történt…
A jászfényszarui templomtorony katasztrófája

Anno – Érdekességek Jászfényszaru múltjából

A jászfényszarui templomtorony az 1900-as évek elején, a villámcsapás előtt.
A képeslap a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény tulajdona. Retusálta: Kubala Zsolt
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MÚZEUMI ESTÉK ELŐADÁSÁN HALLHATTUK
A garádjától a Lindab-kerítésig – II. rész

garádja kerítés
a telek felkerítésére általános volt a Jász-

ságban a tehéntrágyából vagy földből fel-
hányt garádja, garággya is. Jászárokszállás 
1799-es tanácsi jegyzőkönyvében a követ-
kezőket olvashatjuk a garággya felrakásá-
ról: „Panaszképpen bé jelentetett: Hogy 
némelly lakosok a garádjaikat újítván, közös 
földre, sőtt az utakra is kinyomják és úgy a 
járásokat szoríttyák, ezért is meghatározta-
tott: Hogy megvizsgálván az idén és tavaly 
ki rakott garádgya helyeket, ahol a járást 
akadályoztattyák,vagy a járásban valamely 
szorulást okoznak, rakattassanak előbbeni 
helyekre, a hol pedig e nem volna, fel méret-
tetvén a fel fogott hely, azoktul meg határo-
zott taxa vétessen.” a garádgyákat használ-

ták a jászok az ólaskertek körülkerítésére is, 
erre utal a jákóhalmi Prothocollum 1779-
es bejegyzése is, amelyben „Kazal Mártony 
azon Installya a’ ns. tanácsot, hogy az 
Istállójának belső falát a’ Kert garágyáján 
kívül tehesse”. a garádja kerítések utolsó 
hírmondói még az 1920-as években is elő-
fordultak a Jászságban. 

Vertfalú kerítés
szabó László szerint a garádja a vert falú 

kerítésekben élt tovább a jászok között. 
a 20. század közepéig a Jászság legfőbb 
építőanyaga a föld volt, s a vertfalú házak 
építéséhez szinte minden gazda értett. Így 
természetes volt, hogy az utcai front kerí-
tését is abból az anyagból készítették, ami 
könnyen és olcsón beszerezhető volt, és a 
gazda saját maga is el tudta készíteni. 

a vertfalú kerítés készítéséhez enyhén 
vagy közepesen kötött, jól összetapadó, 
szárazon rugalmas, nem nagyon víztartó, 
repedezésre nem nagyon hajlamos föld volt 
szükséges, ami a legtöbb jász település ha-
tárában adott volt. az építéséhez szükséges 
anyagok (deszkák, cölöpök) és eszközök 
(kötelek, kéziszerszámok, bunkó) minden 
háznál adottak voltak. a kerítésfal építé-
sénél az építőmester is nélkülözhető volt, 
hiszen a legtöbb gazda birtokában volt a 
szükséges ismereteknek és irányítani tudta a 
munka menetét. a falverés nagyon komoly 
fizikai munkát igényelt, kivitelezéséhez 
6-10 főre volt szükség. a segítség azonban 
nem jelentett gondot, hiszen a nagy létszá-
mú családokban mindig akad munkáskéz, 

de ilyenkor a rokonok, szomszédok is jöt-
tek segédkezni. a társas munkák egyik fon-
tos alkalma volt a falverés.

a munka első lépése a fundamentum el-
készítése volt, amely során 25-30 cm mé-
lyen kiemelték a földet, majd közepesen 
megnedvesítve 10-12 cm terítési rétegek-
ben visszadöngölték. az elkészült alapra 
a falsíkok vonalában, körben deszkavázat 
(zsaluzatot) állítottak mintegy 60-70 cm 
magasan. Ezt – a cölöpökön átkötött kö-
telek segítségével – két oldalról egymással 
szemben álló cölöpök sorával a deszkák 
közé helyezett távtartó léceknek enyhén 
nekiszorították. a kész deszkavázba 10 
cm vastagságban laza, jól átnedvesedett, 
de nem lágy földet terítettek, amit először 
megtapostak, majd egy bunkóval ledön-
göltek. a földréteget addig döngölték egy-

másra, amíg a deszkák meg nem teltek. a 
megtelt deszkaváz köteleit megoldották és a 
deszkákat magasabbra emelték, majd foly-
tatták a föld döngölését a kívánt magasság 
eléréséig. amikor a kerítés magasságát elér-
ték, a deszkavázat elbontották, és a cölöpök 
helyét rétegesen bedöngölték. a kiszáradt 
kerítésfal utcai szakaszát ezután sárral vas-
tagon besimították, és fehérre meszelték, 
mint a házak falát. némelyik kerítés alját is 
a házakéhoz hasonlóan sötétebb színű fes-
tékkel elhúzták. a kerítés nem főútra néző 
szakaszát azonban a legtöbbször festés nél-
kül hagyták.

a tetejére nádat, szalmát, rőzsét vagy 
ízíkszárat terítettek, majd földdel megszór-
ták, lenyomatták. a kerítés tetejét borító 
földben azonban gyakran kikeltek, kivirá-
goztak a gyomok, és megjelent a moha is. 
a kerítés tetejét azonban nem csak gyomok 
borították, de gyakran ültettek oda kövi-
rózsát is, amit a fülbetegségek gyógyítására 
használtak. a vertfalú kerítésekhez a leg-
többször deszkaajtót és lécekből vagy desz-
kából készített kétszárnyú kaput építettek.

a vertfalú kerítések a Jászságban a legto-
vább Jászfényszarun és Jászfelsőszentgyör-
gyön maradtak fenn, még az 1980-as évek 
közepén is lehetett találni belőlük néhá-
nyat. napjainkban csupán a jászfényszarui 
tájházat díszíti vertfalú kerítés, amelyet 
2000-ben építettek újjá a helyi lokálpatri-
óták.

léckerítés 
a fából készült kerítések első adatai a 

Jászságban a 18. század végéről maradtak 
fenn. az 1790-es években a jászok keríté-
seiket igen gyakran hasított karóból készí-
tették. 1765-ben egy jászladányi adás-vételi 
szerződésben azt olvashatjuk, hogy a gazda 
a házát portástól „…és a rajta lévő fenyű 
fából való udvarral s rótt kúttal…” eladja. 
Jászdózsán 1796-ban arról írtak, hogy „194 
hasított karók melyekkel az udvar van ke-
rítve…”, míg Jászapátin egy örökösödési 
perben elrendelték, hogy „…az udvari ka-
rók két részre osztassanak”.

a 19. század közepétől egyre szélesebb 
körben terjedt a léckerítés, amit főként 
az utcai frontra húztak, de ezt használták 
a gazdasági udvarokban és a tanyákon is. 
az utcák közé szorított szabálytalan telkek 
hátsó portáinak a szomszéd udvartól való 
elválasztását is sokszor léckerítéssel oldot-
ták meg, de ilyenkor – attól függően, hogy 
hány telekkel volt határos – ajtót vagy ajtó-
kat is vágtak rajta, mert a szomszédokhoz 
való átjárást általában a hátsó kertajtókon 
keresztül oldották meg. 

Farazatos istálló garádjával, Jászberény 1920-as évek. Fotó: Komáromy József



MI ÚJság fényszarun? 2012/07 15

Jóllehet a Jászság soha nem bővelkedett 
fában, de a magukra sokat adó, módos jász 
gazdák fontosnak tartották, hogy házuk 
eleje és portájuk csinos legyen, ezért a ko-
rábbinál költségesebb kerítésre sem sajnál-
ták a pénzt.

a léckerítés építése úgy történt, hogy a ki-
jelölt szakaszon, meghatározott távolságra 
gerendákat (hántolt gömbfákat, szekercével 
bárdolt vagy fűrészelt oszlopokat) állítot-
tak le, és azok közeit, függőleges irányban, 
egyenlő vastagságú lécekkel kitöltötték. 
a léceket alul és felül egy-egy vízszintesen 
futó, gerendákhoz erősített keresztlécekre 
szögezték, később csavarozták, hogy egye-
nesen és biztonságosan álljanak. alkalmaz-
ták azt a megoldást is, hogy a kerítés aljára 
két sor széles deszkát illesztettek és csak a 
pallótól kezdték felszögezni a léceket. a 
kerítésléceket mindig azonos távolságra he-
lyezték el egymástól, a felső végüket legöm-
bölyítették, vagy hegyesre faragták. a kerí-
tés teteje általában egyenes volt, és gyakran 
előfordult, hogy a felső keresztléccel szegték 
be, s a tetejére ferde tetődeszkát szögeltek. 
Ismerünk azonban példákat arra is, hogy a 
kihegyezett léceket hullámosan vágták el, 
s így kissé mozgalmassá tették a síkfelüle-
tet. Ezután olajjal lekenték vagy festékkel 
(barna, zöld) befestették, hogy tartósabb 
legyen. a léckerítés magassága általában 
150-160 cm volt, ami az alacsonyabb há-
zaknál sokszor az ablakok közepéig vagy 
tetejéig felért.

a léckerítéshez általában a bejárati ajtót és 
a kétszárnyú kaput is lécekből készítették. 
a léckerítés díszítését szolgálta, ha a tartó-
gerendák végét különböző formára kifarag-
ták. Erre a református Jászkiséren találtunk 
nagyon szép példát 1984-ben, amikor a 
kerítésen túlnyúló tartóoszlop végét a re-
formátus fejfák mintájára, gombos végűre 
faragták ki. 

a léckerítés építéséhez általában nem hív-
tak mesterembert, hanem a család tagjai 
maguk végezték, rokoni, szomszédi segít-
séggel. Jó alkalma volt ez a közösen végzett 

munkáknak, amely segítséget minden eset-
ben viszonoztak.

Hortiné dr. Bathó Edit kézirata alapján 
közétette Tóth Tibor

Hol vagytok régi katonatársak? a kiváló 
minőségben fennmaradt, csatákat megjárt 
kép 1914 és 1918 között az I. Világhábo-
rú egy békésebb pillanatában készült. Kö-
zépen Csákány József áll. a többi katona 
nevét nem ismerjük, de elképzelhető, hogy 
nem is fényszaruiak.

 a felvételt Meleg Imréné Csákány Vero-
nika bocsátotta rendelkezésünkre. Köszön-
jük szívességét.

 Kérjük kedves olvasóinkat, hogy a rovat-
hoz továbbra is küldjenek jászfényszarui 
eseményekről, helyszínekről, épületekről, 
személyekről régi képeket, érdekes családi 
felvételeket.

Farkas Kristóf Vince

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete szervezésében 2000. szeptember 10-én a Kiss József
Helytörténeti Gyűjteménynél az utca frontra készül a vertfalú kerítés. Fotó: Tóth Tibor

Elkészült a vertfalú kerítés 2000. szeptember 17-én, a munkálatokat Berze László irányította.
Fotó: Tóth Tibor

Mit rejt a ládafia? VI.
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ÉpítÉsz szemmel

Ökováros
Újra itt van a nagy csapat 30 év után

Május 19-én újra összejött az 1982-ben végzett évfolyam. Lepo-
roltuk emlékeinket, felidéztük a múltat, megemlékeztünk azokról a 
tanárainkról és diáktársainkról, akik már nem lehetnek közöttünk. 
Elmondhatjuk, hogy nagyon jó volt ismét együtt. Köszönjük volt osz-
tályfőnökeinknek, ézsiás Istvánnénak, Berényi ferencnének és Berényi 
ferencnek, hogy elfogadták meghívásunkat és jelenlétükkel emelték az 
est színvonalát. Cseszkóné Zsámboki Tímea

az ipari forradalmak során kialakult városi életforma ma már 
nem felel meg sem a mai kor emberének, sem a bolygónk igényei-
nek. Hatalmas energia felhasználás, rengeteg szemét, embertöme-
gek, zsúfolt, élhetetlen körülmények, stb. Be kell látnunk, a fej-
lődés ebben az irányban zsákutcába jutott. a skandináv országok 
kezdeményezésére, ahol a természetvédelem és a természettel való 
harmonikus együttélés példaszerű, egyre több helyen terveznek a 
bolygó ökoszisztémájába beilleszkedő, és az emberek természetes 
életmódjának megfelelő városokat. Dánia és svédország után Kína, 
anglia és az arab Emirátusok is milliárdokat költenek ökovárosok 
építésére. Míg az ökofalu jelmondata: „vissza a természethez” és a 
hozzá tartozó életforma egy modern ősemberéhez hasonlít, addig 
az ökováros szupermodern, ahol a technika minden vívmányát fel-
használják a kényelem, tisztaság és biztonság érdekében.

az egyik legújabb ilyen projekt a Pekingtől 150 km-re fekvő 
tianjin-ban, a surbana Városfejlesztési Csoport egy új, ökováros 
megvalósítását tűzte ki célul 2020-ra. a 30 km2-en elterülő környe-
zetbarát város 350.000 lakást foglal majd magába, amelyek mind 
szél-, és napenergia felhasználásával működnek, valamint feldolgoz-
zák és újrahasznosítják a keletkezett hulladékot és visszaforgatják a 
szennyvizet. a káros anyag kibocsátást is igyekeznek csökkenteni 
azzal, hogy szervezetten rendezik el a város szolgáltatásait, optimá-
lis távolságokat tartva például a lakóhelytől a munkahelyig, így az 
emberek gyalog, vagy kerékpárral is el tudják vinni gyermekeiket 
az iskolába, majd onnan könnyen eljuthatnak munkahelyükre. a 
másik megoldás, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű tömeg-
közlekedési eszközt biztosítanak, amelyek természetesen vízmeg-
hajtással vagy elektromossággal működnének, ezzel is csökkentve a 
levegő-, és zajszennyezést.

annyi biztos: fejlődésre, változásra szükség van, és az önfenntar-
tó ökováros egy lehetséges út. svédországban már létezik egy öko-
városrész, Hammarby sjöstad, és a jelek szerint jól működik. ter-
mészetesen még sok fejleszteni való van, de a kezdeményezés nagy 
reményekkel kecsegtet.

Berze Éva, okleveles építészmérnök

Rejtvény
az előző rejtvény megfejtése
a farkatlan volt. 

„a szőllőkalja északi része,
a gaznyilas, a szúnyogos
és az árokháti út között.
Ma szántó, nevét csak
az idősek ismerik.”

1. felkiáltójel.
2. „nyihaha”
  (Melyik állat mondja?)
3. „mijáúú”
  (Melyik állat mondja?)
4. „háp-háp”
  (Melyik állat mondja?)
5. a képen látható állat.
6. „mekk-mekk”
  (Melyik állat mondja?)
7. „kukkurííkúúúú”
  (Melyik állat mondja?)
8. „brumm-brumm”
  (Melyik állat mondja?)

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Orvosi ügyelet: .....................................................  (+36)-37/341-040
Mentők:  ......................................................................................  104
Tűzoltóság:  ................................................................................  105
Rendőrség (Jászberény):  ..........................................................  107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):  ................................  (+36)-57/422-138

mobil:  ...................................................  (+36)-70/330-7626
TIGÁZ – hibabejelentés:  ......................................  (+36)-80/300-300
Falugazdász:  .....................................................  (+36)-30/3922-602
Vízmű – hibabejelentés munkaidőben: ................  (+36)-57/422-631

munkaidőn túl:  ......................................  (+36)-30/275-3350
Szennyvíz-ügyelet munkaidőben: ........................  (+36)-57/423-938

mobil:  ...................................................  (+36)-30/429-4195
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  ...................................  (+36)-40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40.  ..................... (+36)-57/424-046

mobil:  ...................................................  (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., telefon:  ...........  (+36)-57/522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ...................................  (+36)-57/655-002

mobil:  ...................................................  (+36)-30/3460-366

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
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Hírek az Iskolai és Gyermekkönyvtárból

Both Gabi: A hintarabló

a könyvtár ebben a tanévben is csatlako-
zott minden olyan országos akcióhoz, moz-
galomhoz, mellyel az olvasást népszerűsít-
hette, illetve az információ megszerzésének 
technikáját gyakoroltathatta az olvasóival. 
az Országos Könyvtári napok, a Könyves 
Vasárnap, az Internet fiesta, a népmese 
napja, az Iskolai Könyvtárak nemzetközi 
Hónapja.  a könyvtárban 162 órányi ren-
dezvény volt szeptembertől júniusig, ebből 
102 óra interaktív táblával tartott. számos 
esetben rendkívüli nyitva tartással oldot-
tam meg a feladatokat.

Most két olvasó pályázatról számolok be.
a Kecskeméti Katona József Megyei 

Könyvtár ismét meghirdette a Kölyökolva-
só pályázatát. a KÖLyÖKOLVasÓ három 
fordulójának feladatai egy-egy szépirodalmi 
alkotáshoz kapcsolódtak. a három próbát 
sikeresen teljesítők elnyerték a KÖLyÖK-
OLVasÓ címet. a részvétel feltétele: érvé-
nyes könyvtári tagság, és a könyvhöz kap-
csolódó feladatok megoldása. gratulálunk: 
Berze anna 2.b, Mészáros réka 1.b, Kotán 
Csenge 5.b, Kotán Eszter 1.b osztályos  ta-
nulóknak. Kölyökolvasók lettek, megkap-
ták az oklevelet és a jelvényt és apró ajándé-
kot, melyek ezt tanúsítják. Berze anna 2.b 
osztályos tanulót pedig meghívták Kecske-
métre, ahová a legjobban teljesítők kaptak 
meghívást.

az előző évhez hasonlóan a könyvtár 
meghirdette a Könyvcimborák Klubja ol-
vasási versenyét. 42 diák jelentkezett. a 
pályázat lényege egy könyvet el kellett ol-
vasni és a hozzá tartozó 3 feladatlapot ki-
töltve visszajuttatni a könyvtárba. az alsó 
tagozat adta az olvasók zömét. sokan szép 
és igényes munkát adtak be. sajnos a felső 

tagozatos diákok igen kis létszámban vettek 
részt a pályázaton. több éve figyelem, hogy 
a felvételin mennyivel sikeresebbek azok 
a gyerekek, akik sokat olvasnak. érdemes 
lenne megfontolni és rákapcsolni az olva-
sásra. Olvastam valahol, hogy az amerikai 
diákok 50-60 könyvet olvasnak egy évben. 

Ettől mi nagyon messze vagyunk, ezért na-
gyon fontos, hogy minden egyes alkalmat 
megragadjunk az olvasás népszerűsítésére. 
a szülők alig várják, hogy gyermekük írni 
és olvasni tudjon, de ha utána nem alkal-
mazzák, nem olvasnak, mit sem ér a tudás. 
Ha valaki csak addig tanul egy nyelvet, míg 
papírt szerez róla, az sem sokat ér. nagyon 
nagy dicséret illeti a gyerekeket, akik részt 

vettek a versenyen. Íme, a győztesek! a dí-
jazáshoz a könyveket a Diákönkormányzat 
biztosította. Köszönjük!

Eredmények: 1. évfolyam – 1. Kotán Esz-
ter 1.b és Mészáros réka 1.b, 2. évfolyam – 
1. Berze anna 2.b, 2. Harangozó anett 
2.c, 3. surányi fatima 2.b, és szilágyi Do-

minik 2.b, 3. évfolyam – 1. Pál Bence 3.b, 
2. Drabos réka 3.c, 3. Balázs Lehel Bulcsú 
3.c, 4. évfolyam – 1. Mezei Balázs 4.c, 2. 
Bodnár Johanna 4.c, 3.Borbély Viktória 
4.c és Hornyák Boglárka 4.c, 5.évfolyam – 
1. szücs Levente 5.c, Kotán Csenge 5.b, 
Johancsik Dóra 5.a, 6. évfolyam – 1. Pál 
zsófia 6.a.

Kép és szöveg: Berze Lászlóné

az interneten barangolva fedeztem fel, 
hogy iskolánk volt diákja, könyvtárunk 
egyik rendszeres olvasója (természetesen is-
kolás évei alatt) könyvet írt a gyerekeknek. 
Both gabinak ez az első önálló könyve, 
meséi eddig antológiákban jelentek meg. 
az író korábban a gyerekirodalmi feszti-
vál egyik szervezője volt, és a Csodaceruza 
gyerekirodalmi magazint szerkesztette, két 
éve pedig a meseutca.hu főszerkesztőjeként 
dolgozik.  sorra elolvastam a kritikákat, 
amik igen pozitívak voltak. a könyvbe-
mutató szoboravatóval együtt zajlott. Erről 
így nyilatkozott: „a Judit nevű kőszobrot, 
Kárpáti anna alkotását, 1962-ben avatták 
fel. amióta mi az Újlipótvárosban lakunk, 
le volt törve a szobor orra, a gyerekeket na-
gyon izgatta a kérdés, hogy mi történhetett 
vele. az egész mesélés tulajdonképpen eb-
ből indult ki: az elveszett orr történetének 
ezer különböző változata született meg, 
mindig más és más mese. átérezve a szo-

borlány szomorúságát, elkezdtem utánajár-
ni hogyan kaphatná vissza az orrát: segített 
a XIII. kerületi helytörténeti gyűjtemény 
és végül a Budapesti történeti Múzeum 
adott engedélyt a megvalósításra.” a mese 
a könyvbemutatón valósággá vált.

Mikor végre megkaptam a könyvet gyor-
san elolvastam, hiszen izgatott, milyen is 
valójában ez a mese. a könyv első fejeze-
te a „Belesétálunk a könyvbe”, nagyon 
egyedi indítást ad a cselekménynek. Bele-
sétálunk…belesétálunk… a kötet alcíme 
Lilipótvárosi kalandok, és az olvasó tényleg 
belesétál a kalandokba. a főbb szereplők: 
Bíborka, Bársonyka, Babocska, anya, apa 
és Babett. a fejezetek a hét napjai, és min-
dennapra jut egy kaland. Ezek: a hinta-
rabló, az eltűnt cipő nyomában, Badarbaj, 
Kicsoda, az időrablógép, az elkóborolt 
születésnap, Babett orra. érdekes, sokat 
sejtető, de mégis titokzatos címek ezek. az 
utószó helyett pedig, ez a könyv az „utó-

séta” fejezettel zárul. 
a sok izgalmat itt 
pihenhetjük ki, la-
zíthatunk. a befeje-
zés azt is sejteti, lesz 
még folytatás. Min-
den fejezetnek van 
egy bája, érdekes-
sége, külön-külön nyelvezete. a Badarbaj 
szinte minden kisgyermekes családban 
megtörténik, kicsit másképpen, kicsit más 
badarságok jelennek meg, de vannak, és 
lesznek, ezért is áll a szívemhez közel ez a 
fejezet. a cipők is hányszor elkóborolnak 
életünk folyamán… az időrablásról pedig 
mindenki tudna mesélni.:) gyermekeink 
ebben mesterek voltak. a család, a gyer-
mekek, a meseszereplők, mind-mind meg-
jelennek a könyvben. fantasztikus, mesés 
elemekkel átszőtt izgalmas, szórakoztató 
történetek ezek. ajánlom mindenkinek.

Berze Lászlóné · Kép: www.pagony.hu

A Kölyökolvasók „jegyei”
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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik férjem, édesapánk, nagypapánk

mizsei fereNC
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

MINDIG VELÜNK MARADSZ!

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)

a gyászoló család

szÜLEttEK: Bangó tifani Ildikó (szénási adél), Bathó ádám (nagy 
nikolett), Csuka Dorka (Kele Erika), Kóródi Liliána (Maksa Marianna).

Házasság KÖtÖttEK: Balta annamária és Kovács László, szabó 
éva és Veres Bertalan.

ELHunytaK: Csákány Józsefné Berényi Margit (90), görbe sándor 
(57), Jáger sándorné győri anna (69), Langó Károly (71), Mészáros 
sándor (48), Pál sándor (73).

Júniusi anyakönyvi hírek

Tisztelt olvasó!
a város életében kiemelt tárgyi súlyú vagyon elleni 

bűncselekmény nem valósult meg legutóbbi jelentke-
zésem óta. Közlekedési baleset nem történt. 

a szabadság úton történt farongálás ügyében to-
vábbra is folyik a nyomozás. a város Önkormányzata 
100.000 ft nyomravezetői díjat ajánlott fel a nyo-
mozás eredményessége érdekében. a rendelkezésre 
álló adatok alapján hatóságunk minden körülményt 
alaposan vizsgál az elkövető kézre kerítése érdekében.

A temetők biztonsága érdekében információszerző 
tevékenységet folytat hatóságunk, továbbá a gyalogos járőr tevékeny-
séget is rendszeressé kívánjuk tenni a város temetőiben azért, hogy 
a sírokról történő viráglopások száma csökkenjen. több lakos is je-
lezte irányomban ezt a problémát, ami szintén rendkívül sok ember 
figyelmét keltette fel, és egybehangzóan elítélik az ilyen cselekedetet. 
amennyiben valaki temetőből virágot tulajdonít el, ellene lopás vétség 
elkövetése miatt indul eljárás, akkor is, ha csak kis értéket képvisel a 
lopott tárgy.

Július hónapban első alkalommal került megrendezésre Jászfénysza-
ru és Pusztamonostor meghívott vendégei részvételével közbiztonsági 
konzultációs fórum. a rendezvényen a két település vezetői, gyermek-
védelmi felelősök, polgárőrök, cigány kisebbségi képviselők, iskolai 
intézmények képviselői, idősekkel foglalkozó szakemberek, orvosok, 
közterület felügyelők és az egyház képviseletében a két település plé-
bánosa vett részt. a fórumot a Jászberényi rendőrkapitányság vezetése 
szervezte, és a Jász-nagykun-szolnok Megyei rendőr főkapitányság 
is képviseltette magát. a fórumon résztvevők kötetlen formában oszt-
hatták meg ötleteiket, észrevételeiket egymással a közbiztonság téma-
körében. több olyan felvetés is elhangzott, amelyek a két településen a 
közbiztonság fejlesztése érdekében tenni kívánókat segíthetik. a meg-
jelentek magas száma jelzi az igényt, az érdeklődést a közbiztonság 
javítására, és azt is, hogy az együttműködés a hatóságok és a civil szer-
vezetek között jó szintű illetékességi területünkön. a fórumot évente 
rendszeresen tervezi összehívni a rendőrkapitányság vezetése.

Folytatódik a vakáció. a családok barátoknál, vizek partjain, illetve 
táborokban töltik az elkövetkező heteket. a híradások naponta szá-
molnak be tragédiákról. Kérem, a figyelem felhívást erősítsék meg, 
és mondják el a gyermekeknek azokat az intelmeket, amelyek meg-
előzhetik a baleseteket. a felnőttek veszélyérzete is alábbhagy ebben 
az időszakban esetenként, amire szintén érdemes odafigyelniük. a 
szórakozóhelyek környékén és a fő közlekedési útvonalakon fokozott 
ellenőrzések kerülnek bevezetésre.

amennyiben hosszabb időre eltávoznak otthonaikat üresen hagyva, 
ismerőst, szomszédot bízzanak meg a felügyelettel, illetve hatóságun-
kat is értesíthetik ilyen körülmény esetén.

a város több pontján folyamatban lévő útfelújítási, építkezési te-
vékenységek környezetében fokozott figyelemmel közlekedjenek, fi-
gyeljenek a megváltozott forgalmi rend bevezetésére! Legyenek egy-
mással és a felújítást végzőkkel szemben előzékenyek, ne a megszokott 
módon közlekedjenek! a kiépült és tartós forgalmirend-változásokat 
vegyék figyelembe (Coop parkolónál, alvégi játszótérnél, temetőknél, 
Posta előtti parkolásnál), mert azok be nem tartása esetén – amel-
lett hogy szankciókat ír elő a jogszabály –, balesetet idézhetnek elő! 
a városban a mozgássérültek részére kialakított parkolókat csak azok 
vegyék igénybe, akik erre jogosultak! a meglepetések és bosszúságok 
elkerülése érdekében érdemes utánanézniük a jogszabályváltozás során 
bevezetett szankciórendszer részleteinek, és ennek az információnak a 
birtokában részt venni a közúti közlekedésben! 

a gyanúsan viselkedő idegeneket azonnal jelentsék a rendőrségnek.
Nehezítsük meg együttesen a bűnelkövető személyek dolgát!

elérhetőségek: Tel: 107
rendőrőrs: 06-70/330-7626, fax: 06-57/422-138

Terenyi Imre rendőr főhadnagy, Rendőrőrs parancsnoka

Rendőrségi hírek Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés

laNgó rUDolf
halálának 1. évfordulójára.

„Telnek a napok és a hónapok,
de akit szeretünk, azt feledni nem tudjuk.”

feleséged, lányod, vejed és unokáid

Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak

és ismerősöknek, akik

mÉszáros sáNDor
gyászszertartásán megjelentek,
virágot hoztak és fájdalmunkat

enyhíteni próbálták.
Külön köszönetet mondunk

az Örökláng Temetkezés dolgozóinak,
továbbá Kiss Gábor plébánosnak és munkatársainak

a tiszteletteljes halotti szertartásért.
a gyászoló család

Emlékezés

mÉszáros
TiBorNÉ

született

Bazsó aNNa
halálának 3. évfordulójára.

szerető családja

Fájdalommal emlékezünk

Pál isTVáN
halálának 3. évfordulójára.

„Elfelejteni Téged soha nem lehet,
csak meg kell tanulni élni nélküled.”

feleséged és gyermekeid
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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!
• Iskolakezdésre diákkedvezmény,
 komplett szemüvegek –30% 
• Nyugdíjas kedvezmény –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

tisztelt jászfényszarui lakosok!
tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján édesapám lakásán

(Jászfényszaru, fürst s. u. 12.)
ügyVÉDi TeVÉkeNysÉgeT folyTaTok.

Dr. tóth zoltán – ügyvéd – telefon: 06-20/544-5206

Carte D’or
fagyizó nyílt

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

Nyári tetőcserép akció!

Jászberény, Nagykátai út 1. T.: 57/415-242 · Jászapáti, István király út 49. T.: 57/441-003
Jászladány, Kossuth L. u. 8. T.: 57/454-007

KleopátRA KozmetIKA ÉS SzoláRIum
Jászfényszaru, Szabadság út 69.

BlacK care feKvő SzolárIum 170 ft / 3 Perc
Szolárium nyitva tartása: minden nap 12–21 óráig.

Kozmetika bejelentkezés alapján: +36-70/233-2543

zSólyomI NIKolett KozmetIKuS

SÍRKÖVEK, KANDALLÓK
(vizes kandallók is)

Konyhapultok, ablakpárkányok, gránit sírkövek,
már 200.000 Ft-tól!

JÖJJÖN EL, NézzE mEg
SzéLES KÍNáLAtuNKAt!

Hunyadi györgy – Kóka, táncsics mihály u. 22.
tel.: 29/428-542, 06-20/585-3940

www.hunyadikofarago.hu

T T
Kis Autósiskola

Kis Sándor
+36-70/457-0926

Járművezetői
tanfolyamot
szervez az alábbi
kategóriákban:
„B” „a” „m”.

Jászfényszaru,
Kooperatív művészeti

alapiskola
a tanfolyam

a pusztamonostori
tanulók számára

a buszmenetrendhez
igazodik.

XXL Bolero
199 Ft/db

tOscaNa terra
168 Ft/db

• fenyőfűrészárú
• lambéria, hajópadló
• OSB lapok, farost lemez

LiGNit akció!

tangó téglavörös
180 Ft/db

ifj. Pál János vállalja
hőszigetelt ajtók, ablakok, illetve beltéri ajtók készítését, 
görcsmentes, rétegragasztott, hossztoldott borovi fenyőből. 
Igény szerint felület kezelve, beépítve. Továbbá vállalja egyéb 
asztalos munkák készítését (bérgyalulás, fűrészelés stb.)

Elérhetőség: 5126 Jászfényszaru, Dobó István út 7. · Tel.: 06-30/464-9190
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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: „Virágzó napraforgók” – 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.
Issn 1417-894X

nyomdai előkészítés: artanDEr Kft.
nyomda: signal-Print Kft., Jászberény

tel.: +36-57/500-960
www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

nyári pihenőjüket töltötték sportolóink az el-
múlt hónapban, július elején viszont valameny-
nyi csapatunk megkezdte felkészülését az őszi 
szezonra. Ilyenkor az edzésé a főszerep. a most 
elvégzett munka kamatozhat a bajnoki küzdel-
mek során. Ennek érdekében utánpótlás korú 
játékosaink edzőtáborba vonulnak: a 11 éven 
aluliak napközis rendszerben táboroznak július 
16-20-ig a Városi sporttelepen, míg július 23-
29. között Jászszentandráson készülnek u13, 
u16 és u19 korosztályú csapataink. Hagyomá-
nyosnak mondható a helyszín, immár negyedik 
alkalommal rendezünk itt tábort. a napi két 
edzés mellett strandolás és előadások színesítik 
a programot.

felnőtt csapatunk is megkezdte a felkészülést 
az egy csoportos megyei II. osztály küzdelmeire. 
az embert próbáló edzések mellett edzőmérkő-
zéseken láthatják szurkolóink formálódó csapa-
tunkat. Itt új arcok is feltűnhetnek a csapatban, 
mivel szeretnénk úgy erősíteni, hogy versenyben 
legyünk a dobogóért. az idei első mérkőzésen a 
megyei II. újoncát, 
Pusztamonostort fogadtuk:

JVsE – Pusztamonostor 3-2
g.: Horváth D. (2), Horváth L.

Ifi: 11-2
g.: Márton g. (5), Kirják (3),
Oláh (2), Baranyi.

további mérkőzések időpontjai:
július 21. JVsE – Heréd
július 28. JVsE – Jászárokszállás
augusztus 1. tápiószele – JVsE
augusztus 4. tápiószentmárton – JVsE
augusztus 8. JVsE – Jászberényi sE u19
augusztus 12. Magyar Kupa mérkőzés
augusztus 19. Bajnoki forduló
Mozogjanak sokat! Vitányi Szabolcs

a Polgármesteri Hivatal felújítása miatt ide-
iglenesen áthelyezésre került az eddig az épület-
ben lévő, az OtP Bank nyrt. által üzemeltetett 
pénzkiadó automata. az atM berendezés új 
helyszíne a Hivatal mellett, a szentcsalád tér 1. 
szám alatti ingatlan előkertjében található. 

Tanczikó Attila
pénzügyi, műszaki ügyintéző

tisztelt Választópolgárok!
Dr. szabó Tamás, a Jász-nagykun-szolnok Megyei I. sz. Választókerületének országgyűlési 

képviselője ez évben is várja a lakosságot minden hónap utolsó péntekén fogadóórájára 15-
17 óráig a rimóczi kastély épületében. (a második félévben július 27., augusztus 24., szeptem-
ber 28., október 26., november 30.)

Polgármesteri Hivatal

Helyi ügyekben nemcsak havonta!
az országgyűlési képviselő úr fogadóórájával egy időben győriné dr. Czeglédi márta pol-

gármester asszony is várja a lakosságot a rimóczi kastélyban. Helyi ügyekben azonban nem 
kell megvárniuk a fogadónapot, hiszen jelzéseikkel, kérdéseikkel, problémáikkal, a közösséget 
érintő javaslataikkal az év bármely ügyfélfogadási napján várja Önöket a polgármester asszony.

Polgármesteri Hivatal

a gaMEsz tájékoztatja ügyfeleit, hogy a díj-
fizetés megváltozása miatt rendkívüli befizetésre 
nyílik lehetőség. többen jelezték, hogy a válto-
zás későn jutott tudomásukra, ezért az elmaradt 
vízdíjak befizetésére rendkívüli ügyfélfogadást 
tartunk. felszólítás nélkül, minden hátrálék 
vagy részlet befizethető.

2012. augusztus 06-án 8 órától 16 óráig
gamesz iroda
2012. augusztus 13-án 8 órától 16 óráig
gamesz iroda

augusztus hóban már a díjszedők is dolgoz-
nak, így az aktuális /júniusi/számla befizetése 
náluk történik. 

ügyfélfogadásuk változatlan: minden hó-
nap utolsó szombatján a vízműtelepen reggel  
8–10 óráig , illetve amíg ügyfél van. /Legkö-
zelebb augusztus 25-én./

tisztelettel kérjük a lakosságot, szíveskedje-
nek a lehetőséget kihasználni! akinek jelentős 
hátráléka halmozódik fel, korlátozásra vagy ki-
kötésre kerülhet sor.

Karizsné Csontos Terézia · GAMESZ vezető

a gaMEsz értesíti a szülőket, hogy az óvodai és iskolai étkezésre a beíratás augusztus 27-től 
történhet. automatikus átvezetés nincs! Kedvezményre jogosító határozat bemutatása a beíratásnál 
szükséges.  Karizsné Csontos Terézia · GAMESZ vezető

KéPzŐMŰVészEtI KIáLLÍtás
MEgnyItÓ

 Válogatott művek a Jászsági Képzőművé-
szet-barátok Egyesülete alkotóitól

 Július 27. péntek 16 óra
 Városi Bíróság díszterme
 Megtekinthető: 2012. július 27. és augusz-

tus 12. között.

rOCK CsÜtÖrtÖK

 4-es Metró zenekar, Ingyencirkusz zenekar
 Augusztus 2. csütörtök 20 és 22 óra
 Margit-sziget
 Belépő: ingyenes

nyárI szÍnHáz

 Johann strauss Bécsi diákok című operett 
előadása a nagyabonyi színkör előadásában

 Augusztus 3. péntek 20.30 óra
 Szabadtéri Színpad
 Belépő: felnőtt 1.190 ft, diák, nyugdíjas 

890 ft, elővétel 800 ft.

HungarIan PrOJECt KOnCErt

 Pernille Mejer – ének. a kísérő zenekar tag-
jai: Jakob Lundbak – szaxofon, szabó Illés 
– gitár, Klimász tamás – nagybőgő

 Augusztus 3. péntek 22.30 Margit-sziget
 Belépő: ingyenes

XXV. nEMzEtKÖzI MézVásár
és MéHésztaLáLKOzÓ

 Augusztus 4. szombat 10 órától 13.30 -ig 
Bercsényi úti Sportcsarnok

 Információ: 57/411-823

QuIMBy KOnCErt

 Augusztus 4. szombat 21 óra
 Szabadtéri Színpad
 Belépő: felnőtt 3.290 ft, diák, nyugdíjas 

2.890 ft, elővétel 2.490 ft.

KEgyE JánOs PánsÍP MŰVész
KOnCErtJE

 Augusztus 5. vasárnap 20.30 óra
 Nagyboldogasszony
 Római Katolikus Főtemplom
 Belépő: 500 ft
 Jegyvásárlás: Lehel film- színházban
 Jászberény, fürdő utca 3. 
 Hétköznap: 12.00 – 20.00 óráig, hétvégén: 

16.00 – 20.00 óráig

Bővebb tájékoztató:
www.jaszberenyiprogramok.hu

Válogatta és összeállította:
Tóth Tibor

SporthírekFogadóórák

Vízdíjfizetési tájékoztató

Beíratás

KITEKINTŐ – PROGRAMAJÁNLÓ (VÁLOGATÁs)
Jászberényi Vigadalmi Napok 2012.

Tájékoztatás


