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A Keleti városrész útjainak átadása, és a szabadidőpark megáldása

Ezer éve Európa szívében, új kenyérrel asztalunkon

2012. augusztus 15-én, szerdán délután ke-
rült sor a Keleti városrészben található Búza-
virág, Szegfű, Vörösrózsa, Zöldfa, Dugonics, 
Kőrösi Csoma Sándor, Nefelejcs és Csaba 
utcák és a 2431, 1672, 1722 hrsz-ú utcák 
ünnepélyes átadására, amelyet a polgármester 
asszony köszöntője nyitott meg. Azt követően 
a képviselő-testület tagjai a jelen lévő gyerekek-
kel karöltve átvágták a nemzetiszínű szalagot, 
amely után több száz héliumos lufit engedtek 
a magasba, és ezzel jelképesen is átadásra ke-
rültek az utcák. 

A rendezvény második szakaszában Radics 
Ivettől hallhattunk egy csodálatos verset, majd 
Kiss Gábor érseki tanácsos úr megáldotta a 
szabadidőparkot, és leleplezte a névtáblát, 
amely az ott élők kezdeményezésére a jövőben 
a Szent József tér nevet viseli. 

A rendezvény végén Szabóné Dávid Erika a 
környéken élő lakók nevében megköszönte a 
fejlesztés megvalósulását, amelyet egy a szere-
tetről szóló közös dal eléneklésével zártak. 

Hajnal Gitta – Projektiroda

Az államalapításra, Szent István királyra, erős 
hittel összekovácsolt országunkra emlékeztünk 
atyáink és anyáink hagyományát követve, 
majd megáldottuk és megszegtük az új kenye-
ret.

Jászfényszarun is nagy tisztelettel emlékez-
tünk nemzetünk nagyjaira, és ismertük el vá-
rosunk mindennapjainak meghatározó alakjait 
augusztus 19-én, a városi ünnepség keretein 
belül.

Az ünnepi műsor az új kenyér ünnepélyes 
átadásával vette kezdetét, majd Maczkó Mária 
énekmondó előadásával István királyra emlé-
kezett.

Az ünnepi beszédet Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármesterasszony rövid köszöntőjét 
követően Prof. dr. Dobák Miklós, városunk 
díszpolgára tartotta. Előtte azonban megszeg-
te, majd az ünnepi asztalra helyezte a friss, ro-
pogós kenyeret, amely, ahogyan fogalmazott: 
„mindig szent volt mindenki számára”.

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
A Beszédét hallgatva olyan gyermekkori élményekkel átszőtt, 

szubjektív történelemórán vehettünk részt, ami értékes, érdekes és 
előre mutató volt. Előre mutató, hiszen szavai elgondolkodtatnak. 
István kiváló államférfi volt, de hogyan függ ez össze a jászokkal 

és az Európai integrációval? Mit adtak a magyarok a jászoknak, s 
mit adhat Jászfényszaru lakóinak? Nagy történelmi párhuzam, ami 
egy mikroközösség életében is megvalósítható, amennyiben kellő 
szellemi és fizikai potenciál áll annak hátterében.

És 2012-ben az ezen a logikai úton haladók mutatkoztak a leg-
érdemesebbnek arra, hogy városunk is elismerje munkájukat, azaz 
kiérdemeljék a díszpolgári címet, ahogyan Török Sándor tette. 
Megköszönjék tevékenységüket a „Jászfényszaruért” Emlékérem-
mel, ahogyan azt Tamus Béla posztumusz és Tamus Mária kapott 

meg. A „Köz szolgálatáért” Dobák Zoltánné és Karizsné Csontos 
Terézia részesültek elismerésben, míg tárgy jutalmat az Önkor-
mányzat idén Tóth Tibornak és Ördög Jánosnak adományozott.

Az elismerések átadása után tartották Szabó László Az életem volt 
a futball című könyvének bemutatóját. A szerzőről az egykori év-
folyamtárs Lengyel Boldizsár, a volt nebuló, mára doktor, Dobák 
Miklós, valamint fiai Szabó László és Szabó Szilárd emlékeztek. 

Felidézték a jókedvű társat és barátot, a szinte polihisztori képes-
séggel rendelkező osztályfőnököt, a futballrajongó, aktív sportéle-
tet élő édesapát. Végül azt az édesapát, aki betegségében is nagy 
lelkesedéssel kísérte figyelemmel a sport ügyét, de úgy, hogy erejét 
már annak dokumentálásával és régi fotók keresésével töltötte. A 
bemutató után, már új vizekre evezve, új helyszínen és derűvel 
folytatódott az ünnepség: a városi Sportpályán, ahol új kenyérrel és 
óborral fogadták a résztvevőket. A színpadon énekelt Fekete Csilla, 
Holló Szabó Réka és Kotán Csenge, valamint az esti sztárzenekar 
előtt fűtötte a hangulatot a mendei néptáncegyüttes. Kihirdették a 
Jászfényszaru 2020-ban címmel kiírt pályázat eredményét. Az írás-
beli pályázatok beküldői közül az 1. helyezett Mészáros Andrea, 
a 2. helyezett Berze Éva, a 3. helyezett Kozma Márk lett. A kép-
zőművészeti alkotásokkal pályázók – 22 egyéni pályázó és az 5. c 
osztály – valamennyien elismerésben részesültek. Az eredmény-
hirdetés és a kiváló hangolás után kezdődhetett a nagybetűs buli, 
amire sokan már csak azért ellátogattak, mert az est sztárzeneka-
rának helyi érintettsége is van, ugyanis a Besh o Drom zenekar 
énekese Kaszai Lili.

A lüktető, balkáni muzsikát játszó zenekar kellően feltüzelte a 
táncban is aktív szerepet vállaló közönséget a tűzzsonglőrök elő-
adására. Lélegzetelállító, látványos és egyben veszélyes mutatvá-
nyokkal kápráztatták el a nézők apraját és nagyját. Közelről nézve a 

fellépők ruhája is furcsa volt: piros-fekete rövid, tüskékkel borított 
„munkaruhájuk” volt. Igaz, ezt csak közelről lehetett látni. Távol-
ról a fénytünemények okoztak nagyobb látványosságot.

Az este és a lassan beköszöntött éjszaka a tűzről, fényről és jó-
kedvről szólt, így aznap utoljára, de az ünnepségsorozatban nem 
utolsó sorban megérkezett a várva várt tűzijáték is, ami valljuk be, 
ismét csak rengeteg embert vonzott. S milyen egy tűzijáték? Persze 
mindig szebb és jobb a tavalyinál és legalább egy évig a legszebb.

Az új kenyér pedig a legszentebb. Most 20-án délelőtt vagyunk a 
templomban. Ismerősök ülnek körülöttünk, és az oltárral sem tör-
tént semmi különös, ám a nap fénypontja és a magyar föld csodája 
mégis az oltár előtt hever, testét a nemzetiszín szalag csak lazán 
fonja át. Ma ennél sem szebb, sem jobb és ékesebb nincs, hisz’ 
több új kenyér is ékesíti a templomot. Mondhatni megszokott a 
miserend, de abban mégis más, hogy ma megáldani érkeztünk azt, 
ami a magyar embernek a legtöbbet jelenti. A prédikáció is erről 
szól: az új kenyérről, a gyermekkori emlékekről és azokról az idők-
ről, mikor a mindennapi kenyérért sorban kellett állni…

Pál Alíz

Ezer éve Európa szívében, új kenyérrel asztalunkon

Fotó: Berze Lászlóné Tusor Viktória

Fotó: Berze Lászlóné Tusor Viktória

Fotó: Pál Alíz
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A kitüntetettek tablója

Jászfényszarura 1966-ban került, ahol rövi-
desen a község tanácselnökévé választották. 
Vezetése alatt jelentősen változott a település 
arculata. A mezőgazdaságban dolgozók mel-
lett jelentős számban növekedett az iparból 
élők száma. Az itt élőkkel gyorsan megtalálta 
a közös hangot, a helyi közösség elfogadta és 
befogadta. A település fejlesztésének motor-
jává vált.

A Tanácsháza bővítésében, a Sporttelep ki-
alakításában, a tűzoltószertár és a 18 tanter-
mes iskola megépítésében, a helyi víztársulat 

megalakításában, a vízhálózat kiépítésében, 
az Idősek Napközi Otthonának létrehozásá-
ban múlhatatlan érdemeket szerzett. 

A fejlesztéseket nagymértékben segítette a 
tanács költségvetési üzemének létrehozása. 
Az ipartelepítésben- a budapesti Kalapgyár 
telephelyének létrehozásában szintén közre-
működött. A nagyarányú és jelentős fejleszté-
seknek volt köszönhető, hogy a Szolnok Me-
gyei Tanács Jászfényszarut 1970. augusztus 
20-án nagyközséggé nyilvánította. Jászfény-
szarun 10 évet töltött el első számú tanácsi 
vezetőként, nevéhez köthető a település XX. 
századi történetének egy eredményes korsza-
ka.

Török Sándor a Jászfényszarun eltöltött 
10 év alapján a település érdekében végzett 
munkájával olyan elismerést szerzett, mellyel 
hozzájárult Jászfényszaru fejlődéséhez és jó 
hírnevének öregbítéséhez, ezért méltó a dísz-
polgári címre.

Tanulmányai befejezése után 1975 augusz-
tusában kezdő agrárszakemberként jelentke-
zett a Béke Mgtsz-be. Szerette a szülőföldjét, 
Jászfényszarut, nem tudta volna elképzelni 
máshol az életét. Gyorsan beilleszkedett a 
kollektívába, végigjárta a ranglétrát, egyre 
összetettebb feladatokat kapott. A növényter-
mesztés minden területén, ha kellett az állat-
tenyésztésnél is helytállt. 

1995-ben 53 taggal létrejött az Erdő-
birtokossági Társulat, amely elnökévé vá-
lasztotta. Az új szakmai munkát kihívásnak 
tekintette, a tagság megelégedésére végezte 
munkáját. 

1990-ben a lakosság önkormányzati képvi-
selővé választotta, mely tisztségre 1994-ben 
és 1998-ban újra bizalmat kapott. A település 
fejlődéséhez, az itt élők helyzetének javításá-
hoz képviselőként végzett 12 éves munkája is 
hozzájárult.

1993. február 15-én a földkiadó bizottság 
tagjává, majd a tagok elnökükké választották.

A természet szeretete, védelme is közreját-
szott abban, hogy 1990-ben vadász lett, hat 
évvel ezelőtt alakult meg a Jászfényszarui 
Földtulajdonosi Közösség, melyben a tagok 
bizalmából elnöki tisztséget látott el.

A közösség összetartásáért sokat fáradozott, 
szívesen közreműködött és dolgozott a város-
ért, közösségi célokért. 

Soha nem felejtette el honnan jött, közvet-
len, segítőkész személyisége, környezetére, a 
vele kapcsolatban állókra mindig hatással volt.

A családját szerető, gondoskodó férj és apa 
volt, gyermekeit közösségi emberré nevelte. 
Halálával a családja mellett közösségünket is 
nagy veszteség érte.

A település érdekében kifejtett kiemelkedő 
munkája okán méltó a Jászfényszaruért Kitün-
tető Emlékérem posztumusz adományozására.

Tanulmányait követően, 1989. augusztus 
1. óta dolgozik a polgármesteri hivatalban, 
az akkori tanács vb szakigazgatási szervénél 
kezdte, ahol megbízott fejlesztési-gazdálko-
dási csoportvezető volt, majd napjainkig a 
pénzügyi csoport vezetője. 

Jelentős szerepe és munkája volt az ipari 
park fejlesztése kapcsán a pénzügyi feladatok 
ellátásában, és az azóta eltelt időszak pályáza-
taiban mint pénzügyi vezető vesz részt. 

Munkája során szakmai ismerete és jártassá-
ga, elemzőkészsége, pontossága, felelősségér-
zete, hivatástudata kiemelkedő. 

Az általa vezetett csoport munkájának, a 
képviselő-testület pénzügyi döntéseinek elő-
készítésében és végrehajtásában tevékenysége 
példaértékű.

Az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdál-
kodásának, vagyongazdálkodásának operatív 
feladataiban történő közreműködése állandó. 

Vezetői feladatai közé tartozik a két éve lét-
rehozott projektiroda irányítása is. 

Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány 
Kuratóriumának tagja megalapítása óta. A 
Kuratórium munkájában nagy részt vállal, 
szakmai ismerete, tapasztalata nagyban hoz-
zájárul az alapítvány magas színvonalú mű-
ködéséhez, céljainak megvalósításához. 

Szakmai munkája mellett családi élete is 
példás, két kiskorú gyermekét odaadó gon-
doskodással neveli. 

A település érdekében kifejtett több mint 
20 éves kiemelkedő munkája okán méltó a 
Jászfényszaruért Kitüntető Emlékéremre.

(folytatás a 4. oldalon)

Jászfényszarun idén is több helyi kitüntetés átadására került sor augusztus 19-én a művelődési házban megtartott Szent István-napi 
ünnepségen. Az alábbiakban közöljük a kitüntetésben részesültek fotóját és a nyilvánosan elhangzott méltatást.

Török Sándor
DíSzpolgári cím

Tamus Béla
JászfényszaruérT

Kitüntető emléKérem

Tamus Mária
JászfényszaruérT

Kitüntető emléKérem
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A Kalapgyár jászfényszarui gyárában, 
majd a helyi Béke MGTSZ-ben dolgozott. 
A GAMESZ dolgozójaként igazi közösségi 
embernek ismertük meg. Terhelhetősége, 
precizitása példaértékű. Munkáját mindvé-
gig megelégedéssel végezte. Vidám, segítő-
kész, munkatársai, a munkahelyén segítségre 
szoruló ügyfelek szívesen fordultak hozzá és 
mindig kaptak segítséget. 

Dobák Zoltánné a település közéletében 
közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn 
át végzett kiemelkedő munkájáért méltó a 
„Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitünte-
tő díjra.

A GAMESZ 2012-ben ünnepli fennállásá-
nak 30 éves évfordulóját. Jászfényszaru Város 
Önkormányzata a GAMESZ volt és jelenlegi 
dolgozói tiszteletére munkájuk elismeréséül 
ünnepi fogadást rendez.

A Gazdasági Műszaki Gazdasági Ellátó 
Szervezet vezetője 1988. óta. Vezetője és szer-
vezője az intézmények ellátásának, közremű-
ködik a település zavartalan működésében. A 
város ünnepségei és rendezvényei szervezésé-
ben tevékenyen vesz részt. Segítette a fogat-
hajtó pálya létesítését, nagy részt vállalva – a 
rendezőket támogatva és segítve – a verse-
nyek előkészítésében és megrendezésében.

Sokrétű munkájáért, a munka precíz 
megszervezéséért Jászfényszaru közéletében 
közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn 
át végzett kiemelkedő munkájáért Karizsné 
Csontos Terézia méltó a „Jászfényszarun a 
köz szolgálatáért” kitüntető díjra.

Tóth Tibornak az önkormányzat – a hely-
történeti munkáját, kiadványok kiadásában 
való részvételét, segítségnyújtását elismerve, 
a „20 éves a város” keretében megjelenő új 
könyv összeállításában végzendő tevékeny-
ségét támogatva – kizárólagos használatra 
tárgyi ajándékokat adott: fényképezőgépet, 

számítástechnikai eszközöket, programokat, 
tartozékokat összesen 500 ezer Ft értékben. 
A felsorolt eszközök Jászfényszaru Város Ön-
kormányzata tulajdonát képezik.

Dobák Zoltánné
JásZfénysZarun a KöZ 

sZolgálatáért Kitüntetés

Karizsné Csontos Terézia
Jászfényszarun a Köz 

szolgálaTáérT KiTünTeTés

Tóth Tibor
Tárgyi ajándék

elismerés

30 éves jubileum

(A kitüntetettek tablója – folytatás a 3. oldalról)

Ördög János erdész, vadász, közösségi ember. Mindig lehet rá számítani, első szóra segít a kö-
zösségi feladatokban. Ő az, aki nem azt kérdezi, hogy miért, hanem azt, hogy mikor és hogyan 
csináljunk valamit. A Huszárbandérium tagjaként állandó résztvevője városi ünnepségeinknek, 
tanyája állatsimogatásra nyitva áll a gyermekcsoportok előtt. Jászfényszaru címerével ékesített 
porcelántányérral jutalmazták.

Ördög János – Tárgyi aJándék elismerés
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Nyugdíjas kollégától búcsúzott a Jászsági Jegyzőklub

Táncház Jászfényszarun

A Jászság 18 településének jegyzője és aljegyzője részvételével 
működő Jegyzőklubunk – a Kormányhivatal munkatársainak 
közreműködésével – a közelmúltban megtartott összejövetelén az 
érdemi munka befejezését követően elköszönt a nyugállományba 
vonuló kollégától, Mészáros László címzetes főjegyzőtől.

A Jászsági Jegyzőklub közelmúltban Jászkiséren megtartott legutób-
bi ülésén a jegyzőket Hajdú László polgármester és Dr. Gócza Tamás 
jegyző, mint házigazdák fogadták. A rendezvényen jelen volt Dr. 
Kollár István a Kormányhivatal törvényességi főosztályvezetője, aki a 
területi közigazgatási reform végrehajtásával, a járási hivatalok kiala-
kításával kapcsolatos időszerű önkormányzati feladatokról, dr. Német 
Mónika hatósági főosztályvezető pedig a hatósági jogalkalmazási té-
makörökben aktuális információkról tartott tájékoztatót.

Az érdemi szakmai munka után a jegyző kollégák elbúcsúztak a 
nyugállományba vonuló Mészáros László címzetes főjegyzőtől, aki 
Jászfényszaru jegyzőjeként végig aktív tagja volt az idén jubiláló 20 
éves szakmai műhelynek.

Mészáros László közigazgatási pályáját közel négy évtizeddel ezelőtt 
1974-ben Jászfényszarun, a községházán kezdte. 

A polgármesteri hivatal vezetőjeként azonban nemcsak Jászfényszaru 
fejlődését szolgálta, hanem aktívan részt vett a Jegyzők Országos Szö-
vetségének munkájában, a jászsági kistérség közigazgatási feladatainak 
megvalósításában. 

Megalakulása óta tagja a Jászsági Jegyzőklubnak, ahol a települési 
önkormányzat törvényességi őreként szerzett tapasztalatait igyekezett 
a kollégáival megosztani. Munkáját mindig a szakszerűség, jogszerű-
ség, igényesség és szorgalom jellemezte.

Mészáros László címzetes főjegyző közszolgálatban töltött példamu-
tató munkáját a szakma nevében elismerve, megköszöntük az együtt 
eltöltött évek alatt nyújtott együttműködését, a fiatalabb kollégáknak 
nyújtott önzetlen segítségét, a közös programokon szerzett felejthetet-
len perceket.

Kifejeztük abbéli reményünket, hogy a klubfoglalkozások kötetlen 
hangulatát felidézve, szívesen és nosztalgikusan fog majd szakmai kö-
zösségünkre emlékezni.

A Mi újság Fényszarun? hasábjain keresztül is kívánjuk, hogy 
családja körében sok öröme, boldogsága legyen, jó egészségben, 
kellemes pihenéssel és zenei sikerekkel teljenek az előtte álló 
nyugdíjas évek. Dr. Voller Erika – Jászsági Jegyzőklub vezetője

2012. augusztus 3-án első alkalommal került megrendezésre a Tánc-
ház című programsorozat a nyár elején átadott szabadidőparkban, 
melyet az Iglice Folklór Kulturális Alapítvány rendezett Péter Szilárd 
vezetésével.

A program keretében a résztvevők egy éven keresztül, havonta meg-
ismerkedhetnek a Jászság táncaival, népzenéjével és viseletével, ízelőt 
kaphatnak a jász hagyományokból. Az első alkalom sok érdeklődőt 
vonzott a szabadidőparkba, kicsiknek és nagyoknak egyaránt nagy 
örömére szolgált. A zenei aláfestést a Zagyva Banda biztosította. A 
rendezvényen a lengyelországi Zakliczynből és a romániai Borsból – 
testvérvárosainkból – érkezett látogatók is részt vettek. A programso-

rozat a „Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfény-
szaru fejlődéséért” című ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 azonosító 
számú projekt részeként valósult meg. 

2012 márciusában a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. (mint közve-
títő szervezet) Jászfényszaru Város Önkormányzata konzorciumi part-
nereként pályázatot hirdetett a „Szociális városrehabilitáció és lakos-
sági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” városrehabilitációs projekt 
keretében elkülönített Alvég Programalap (JFSZ-5.1.1/SZVR-2012) 
felhasználásával megvalósuló „mini-projektek” támogatására. Az első 
pályázó az Iglice Folklór Kulturális Alapítvány volt, aki a projekt része-
ként Roma táncház című rendezvénysorozat megvalósítását vállalta. A 
pályázat igényelt és elnyert támogatása: 1.918.660 Ft.

Ezúton szeretnénk felhívni a civil szervezetek figyelmét, hogy a 
Programalapok keretében meghirdetésre kerülő, támogatható pályá-
zatok benyújtási ideje megkezdődött. A Városközpont Programalapra 
(JFSZ-5.1.1/FVR-2012) a pályázatok 2012. április 23-tól keretkime-
rülésig, vagy 2013. június 30-ig nyújthatók be. Az Alvég Program-
alapra (JFSZ-5.1.1/SZVR-2012) vonatkozó pályázatokat 2012. má-
jus 2-tól keretkimerülésig, vagy 2013. február 28-ig lehet benyújtani. 
Kérjük a civil szervezeteket, hogy éljenek a lehetőséggel, és nyújtsák be 
pályázatukat. Mészáros Anita – Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Mészáros László
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Nagyszabású hulladékgyűjtés a városban – lomtalanítással egybekötve

Épül, szÉpül városunk
Folyik

a Városháza felújítása

Jászfényszaru Város Önkormányzata nagy-
szabású, az egész városra kiterjedő, többrétű 
lakossági hulladékgyűjtési és lomtalanítási 
akciót szervezett. Lényege, hogy a város egész 
területéről összegyűjtésre és elszállításra ke-
rüljön az a hulladék, melyet a lakosok a meg-
adott helyre kipakolnak, elszállítanak.

Az akció keretében három típusú – külön-
böző hulladékféleségekre irányuló – hulla-
dékgyűjtést valósítottunk meg a lakossággal 
együttesen. Egyrészt a használt gumiabron-
csokat gyűjtöttük össze az egész településről, 
másrészt konténeres hulladékgyűjtést és lom-
talanítást szerveztünk meg, majd zárásként az 
elektronikai hulladékokat gyűjtöttük.

Előzetes felmérések alapján indokoltnak 
látszott – és az eredmények igazolták is –, 
hogy a városban mindenképpen szükséges a 
használt gumiabroncsok összegyűjtése. A 
gyűjtésre 2012. július 18-tól július 21-ig ke-
rült sor a Szabadság út 143. szám alatt, azaz a 
régi gázcsere telepen. 

Már az első nap megmutatta, 
hogy komoly igény van a lakosság 
részéről a használt gumiabron-
csok leadására, hiszen záráskor 
az adminisztráció szerint 264 db 
abroncsot adtak le aznap. A há-
rom nap alatt összességében több 
mint 600 db gumiabroncs gyűlt 
össze a városban élőktől, mely a 
város méretéhez képest igen je-
lentős szám. 

Az önkormányzat nagy figyel-
met fordított arra, hogy az ösz-
szegyűjtött gumikat ne egysze-
rűen egy tároló helyre szállítsák 
el és rakják le, hanem a környe-
zetvédelem, a felelős és környezettudatos 
gondolkodásmód jegyében ezek kerüljenek 
újrahasznosításra. Ennek függvényében az 
összegyűjtött gumiabroncsokat az Újszilvás 
székhelyű EURO-NOVEX Kft. szállítja el, 
dolgozza fel és fogja újrahasznosítani.

Egy nagyobb, több hulladéktípust magába 
foglaló, a lakosság szemében általánosabb és 
elfogadottabb konténeres hulladékgyűjtés 
és szállítás, a lakosság körében egy intenzív 

és alapos hulladékgyűjtés, lomtalanítás meg-
szervezése volt a cél úgy, hogy a lakosság part-
nerként és aktív résztvevőként lépjen fel. 

Megszervezésénél az elmúlt években alkal-
mazott konténeres hulladékgyűjtést vettük 
alapul, azonban a célunk az volt, hogy sok-
kal közelebb tudjuk vinni a lakosokhoz. Épp 
ezért a várost hat részre osztottuk. Kettő kivé-
telével minden részben hat konténert helyez-
tettünk ki, melyek egy hétig maradtak ott, 
és melyeket lehetőségünkhöz képest meg-
próbáltunk olyan ütemben üríttetni, ahogy 
megteltek. Ez sokszor a napi ürítést eredmé-
nyezte. A városrészekben egy hétig maradtak 
a konténerek, melyek minimum háromszor 
voltak ürítve.

Az Alvég városrészen kezdődött a konténe-
res hulladékgyűjtés és szállítás. Ott összessé-
gében 22 db konténer hulladék gyűlt össze 
úgy, hogy a lakosság aktivitása igen jelentős 
volt. Következő városrész a Széchenyi – Ka-
tona József – Lehel – Bajza – Vörösmarty 

utcák által lehatárolt terület, ahová a kon-
ténereket kihelyeztettük. Itt is több mint 20 
teli konténer hulladék gyűlt össze, került el-
szállításra. Volt olyan helyszín, ahol pár óra 
alatt megtelt a konténer. Egy hét elteltével 
a következő városrészbe, azaz a Széchenyi 
– Szabadság – Hunyadi János – Vásárhelyi 
– Vörösmarty utak által lehatárolt terület-
re kerültek át a konténerek. Az igényt és az 
intenzitást jellemzi, hogy több konténer is 

napi ürítést igényelt, és összességében itt is 
több mint 20-szor kellett elszállíttatni a teli 
konténereket. Újabb egy hét után újabb vá-
rosrész következett: a Hunyadi János – Dobó 
István – Szabadság – Zrínyi Miklós utak által 
lehatárolt terület, továbbá ehhez kapcsolódó-
an a Hangsugárzó – Orion – Televízió utcák 
alkotta terület. Nem meglepő, hogy egy hét 
alatt ebben a körzetben is több mit 20 konté-
ner hulladék gyűlt össze. Az augusztus 6-ával 
kezdődő héten a Szabadság – Aradi – Ifjú-
ság – Csokonai – Álmos – József Attila utcák 
által behatárolt városrészbe helyeztettük át 
a konténereket. Itt is tapasztalhattuk, hogy 
igény mutatkozik a hulladékok, lomok össze-
gyűjtésére és elszállítására, mivel a szeméttel 
telepakolt és elszállított konténerek száma itt 
is elérte a 20-at. Utolsó részként a József Atti-
la – Szabadság – Madách Imre utcák által be-
határolt területre került sor. Az itt kihelyezett 
konténerek is hasonló ütemben teltek meg és 
kerültek ürítésre, mint az előző városrészek-

ben történő gyűjtés esetében, és 
viszonyítva azokhoz, ugyanolyan 
szintű hulladékmennyiség kelet-
kezett.

Összességében elmondható, 
hogy a konténeres hulladékgyűj-
tés/lomtalanítás jelentős meny-
nyiségű, több mint 100 konténer 
hulladék és lom összegyűjtését és 
elszállítását eredményezte. Súly-
ban megadva ez több mint 200 
tonna hulladék/lom elszállítását 
jelenti.

Az elektronikai hulladékok 
gyűjtésére 2012. augusztus 23-tól 
25-ig tartó időszakban került sor. 

Helyszíne a Samsung Orion utcai parkolója 
volt, ahová két darab zárható, nagyméretű 
konténer került kihelyezésre. Ide mindenne-
mű elektronikai hulladékot be lehetett szál-
lítani, melyeket egészben, megbontatlanul 
adtak át. Ráadásként a nem elektromos, de 
leadni kívánt gáztűzhelyeket is be tudtuk fo-
gadni. 

Kép és szöveg: Urbán Csaba
Jászfényszaru Polgármesteri Hivatal

Az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0003 jelű, 
„Jászfényszaru városközpontjának értékmeg-
őrző megújítása” című pályázatunk keretében 
megújul a Városháza épülete is. A beruházást 
az Épkomplex Kft. (2100. Gödöllő, Rét u. 
37.) végzi, 142.664.790 Ft + Áfa értékben.

A szerződés szerinti kivitelezési határidő: 
2013. június 30. A kivitelezés az építési enge-
dély módosítása miatt jelenleg szünetel.

Tanczikó Attila
pénzügyi, műszaki ügyintéző

Használt gumiabroncsok gyűjtése
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Kezdődik a hulladéklerakók rekultivációja
Települési szilárdhulladék-lerakók re-

kultivációja a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás területén 
(KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0028)

A felszíni és felszín alatti vizek további 
szennyeződésének megakadályozása és a 
környezetterhelés mérséklése érdekében, 
az országos Hulladékgazdálkodási Terv-
vel és a vonatkozó jogi szabályozással 
összhangban térségi szinten kell kezelni 
a települések bezárt, illetve felhagyott 
szilárdhulladék-lerakóit.

Térségünk bezárt, rekultiválatlan hulla-
déklerakóinak sorsát pályázati segítséggel 
sikerül rendezni, a „Települési szilárdhulla-
dék-lerakók rekultivációja a Heve Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
területén” elnevezésű projekt keretében.

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Ener-
gia Operatív Programjával megvalósuló, 
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0028 azonosító 
számú pályázat 100%-os támogatás mellett 
összesen 4.963.040.464 forintot biztosít 
arra, hogy Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyék-
ben 36 önkormányzat tulajdonában lévő 
összesen 38 hulladéklerakó rekultivációja 
megtörténjen.

A hulladéklerakókat 3 féle módon ártal-
matlanítják. Az istenmezejei, a sajóhídvégi 
és a taktaharkányi hulladéklerakót teljesen 
felszámolják, vagyis a hulladékot felszedik 
és elszállítják. Kétütemű rekultivációt 10 
lerakó: Apc, Boldog, Eger, Erdőkürt, Hat-
van, Jászfényszaru, Kálló, Kisköre, Tiszaúj-
város, Verpelét esetén végeznek. Ez azt je-
lenti, hogy a mostani projekt keretében egy 
átmeneti záróréteget alakítanak ki, amelyet 
később követhet a végleges záróréteg.

A többi helyszínen 25 lerakó együtemű, 
végleges, helyben történő rekultiváció-
ja történik meg: Andornaktálya, Ároktő, 
Bodony, Bükkábrány, Csány, Ecséd, Eger, 
Egercsehi, Feldebrő, Hort, Kál, Kápolna, 
Kerecsend, Kompolt, Mátraballa, Noszvaj, 
Ostoros, Párád, Recsk, Sirok, Szarvaskő, 
Szirák, Taktaharkány, Tarnaméra, Vanyarc. 
Ebben az esetben az első lépés a felület 
formázása, hiszen a hulladéktestet a lehe-
tő legkisebb területre össze kell rendezni, 
majd tömöríteni. Ezután szigetelő réteget 
alakítanak ki, melynek köszönhetően a 
csapadékvíz nem jut be a hulladék belse-
jébe, így nem oldódhatnak ki belőle szeny-
nyezőanyagok és nem is kerülhetnek be a 
talajvízbe.

Összesen több mint 782.000 m2 terü-
leten csaknem 3.775.000 m3 hulladékot 
rekultiválnak.

A program legnagyobb eleme éppen az 
egri lerakó: ebben összesen csaknem 1,5 
millió m3 hulladék van, itt végleges és két 
ütemű rekultiváció is történik.

A rekultiváció jelentősen megváltoztatja 
majd a lerakók korábbi környezetét. Meg-
szűnik a környezeti kockázat és a felszín 
alatti és feletti vizek szennyeződésének a 
veszélye, javul a levegő minősége, gazdago-
dik a természeti környezet, javul az érintett 
települések tájképe is.

A projekt megvalósítását végző vállalko-
zók kiválasztása megtörtént, a munkálatok 
előreláthatólag 2012 júliusában kezdődnek 
el a területek átadásával és várhatóan 2014 
decemberében ér véget a hulladéklerakók 
rekultivációja.

A projekt projektgazdája a Heves Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás.

Az újság soron következő számában Jász-
fényszaru város felhagyott hulladék-lerakó-
jának rekultivációját mutatom be.

Urbán Csaba
Jászfényszaru Város

Polgármesteri Hivatala

Technológia fejlesztés a Postahivatalban
A Magyar Posta Zrt. alkalmazkodva az 

új kihívásokhoz, igényekhez, technológi-
ai fejlesztést hajtott végre a jászfényszarui 
postán.

A fejlesztés során – mint azt tapasztal-
hatják – minden ügyfélkapcsolati ablak 
gépesítésre került. Köszönjük az átállási 
időszakban tanúsított türelmüket, ennek 
is köszönhető, hogy az új rendszer indu-
lása zökkenőmentes volt. Jelentős változás, 
hogy már közvetlenül a felvételkor rögzí-
tésre kerülnek a küldemények adatai, hogy 
– a törvényi előírásokat betartva – a lehető 
leggyorsabban és a legmagasabb színvona-
lon tudjuk szolgáltatásainkat nyújtani.

A kezelőablakoknál a pénzforgalmi és 
postai szolgáltatásokat vehetik igénybe. 

A postaboltban a megszokott szolgál-
tatásokkal, széles választékkal és kedvező 
árakkal várjuk továbbra is ügyfeleinket. A 
hírlap, a szerencsejáték mellett az érkezett 
küldemények átvételére is itt van lehetőség. 

Látványos változás postánkon, hogy az 
Önök kényelmét szolgálva közönségté-
ri önkiszolgáló értékesítést vezettünk be 
a boltban a Posta projekt keretében. Az 
ügyféltérbe kihelyezett gondolákról kivá-
lasztott terméket bármely ügyfélkapcsolati 
munkahelyen kifizethetik. Az informati-
kai fejlesztéseknek köszönhetően a posta 

nyitva tartási idejében is kedvező változás 
történt: 2012. augusztus 7-től teljes nyitva 
tartási időben, tehát 15.30 helyett 16.00 
óráig fizethetik be csekkjeiket.

Bízom benne, hogy a postán bevezetett 
fejlesztésekkel ügyfeleink is mielőbb meg-
barátkoznak, és élvezik azok előnyét.

Itt ragadom meg az alkalmat és tájékozta-
tom Önöket, hogy a Magyar Posta Zrt. az 
Önkormányzattal együttműködve elvégez-

te az utcanév és házszámtáblák állapotának 
felmérését. A postai küldemények pontos 
kézbesítése közös érdekünk, ezért kérem 
Önöket, hogy házszámtábláikat helyezzék 
ki, ezzel is segítve munkánkat.

Észrevételeikkel, kérdéseikkel, bővebb 
információért bizalommal fordulhatnak 
kollégáimhoz.

Gedei Adrienn
postavezető
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Élményekkel teli puszta – V. Tarlófesztivál
Augusztus első hétvégéje immár ötödik 

alkalommal szólt Jászfényszarun a Tarló-
fesztiválról. Ünnepeltük a helyi gazdákat 
és a már kalászba szökött termés aratá-
sát, vendégül láttuk testvérvárosainkat és 
azon tizenkét település lakóit, akik a Tar-
ló Hétpróba versenyre érkeztek. Érdeklő-
déssel csodáltuk a sok szorgos kezet a nap 
megmérettetésein és azokat is, akik a ke-
nyérsütő versenyre vagy az aratóétel-főző 
versenyre neveztek, de jókat kacagtunk a 
Dumaszínház művészeinek poénjain is.

A jeles szombati napra tikkasztó hőséget 
ígért az idő járásának minden titkát tudója, 
hála Istennek. Tavaly jókora, bokáig érő meg-
lepetés tócsák és egy egész estés felhőszakadás 
után kezdődött a Tarlófesztivál, de idén ke-
gyesebbek voltak hozzánk az égiek.

A rendezvényt városunk polgármestere, 
Győriné dr. Czeglédi Márta nyitotta meg, aki 
szívélyes, baráti szavakkal köszöntötte a ven-
dégeket, a hétpróbán induló csapatokat, test-
városaink küldöttségét, a helyi gazdákat, akik 
munkája nélkül nem kerülhet friss, új kenyér 
az asztalra és az időjárást, ami a kenyéradó 
gabonát megérlelte. Majd a Tarlófesztivált, 
2012-ben ötödik alkalommal, megnyitotta.

Amit rögvest a tarló birtokba vétele követett, 
hiszen a Tarló Hétpróba számai következtek. 
A hat klasszikus és egy új versenyszámban a 

tizenkét csapat megmérettetése egészen délig 
tartott. A körbála gurítás, gamóhajítás, pet-
rencerakás, petrencehordás, bálaépítés mel-
lett a hetedik, legújabb próba a gólya viszi a 
fiát formáció és egy tál tojás duója volt, ahol 
nemcsak a gyorsaságon, hanem az ügyességen 
is sok értékes másodperc múlt. A 32-es főútra 
néző idei bálaépítmények mindegyike az in-
dulók leleményességről tett tanúbizonyságot. 
Láthattunk Pusztai látképet a karaiaktól, míg 
a pusztamonostoriakat az éppen zajló Olim-
pia és a Formula 1 ihlette meg, de az ökrös 
szekér is szép, egyben klasszikus alkotás volt.

Ahogy napközben zajlottak a versenyek, 
és ahogy a hőmérő higanyszála is egyre fel-
jebb kúszott, délfelé egyre több emberben 
tudatosult, hogy „Mennyire éhes vagyok!”. 
Ha másért nem, már csak azért is, mert a 
tarló széle kulináris csaták helyszíne volt. A 
frissen készülő étel illatának nehéz volt el-
lenállni, míg a zsűri sátorában a fogások íz-
lelése volt kötelező. Lényeg, hogy délidőben 
a méltán megérdemelt falatok mellé, azaz 
„Jó ebédhez szólt a nóta”, a vendég és helyi 
népdalkörök közreműködésével. Színpadra 
lépett a csécsei Kék Nefelejcs Népdalkör, a 
gyöngyössolymosi Menyecske kórus, a pusz-
tamonostori Csipkés Gyöngyvessző Népdal-
kör, a jászkarajenőiek népdalköre és a fény-
szarui Fehér Akác Népdalkör is.

Az ebéd utáni perceket a BaHorKa zenészei 
színesítették, akik első fellépésük alkalmával 
a közönség legifjabb tagjait hívták játékra. 
Előadásuk után az általános iskola pedagó-
gusai segítségével hétpróba vette kezdetét az 
iskolás korosztály számára, hogy szokják a 
terepet, azaz már most készüljenek a felnőt-
teknek szóló Tarló Hétpróbára.

A gyermekprogram után a jászfényszarui 
cigányzenészek és a Mátyásföldi sztárzenekar 
adott közös zenés-nótás műsort. A muzsika 
délutáni hangjai pedig testvértelepüléseink 
dallamaival alkottak egységes egészet.

A zeneszót nyugalmasabb, de nem unalma-
sabb szám követte: a színpadon köszöntötték 
Hajdú Balázst, a Dumaszínház jeles humo-
ristáját, aki rekeszizmokat megtornáztató 
előadását már a színpad előtti téren tartotta. 
A stand up mellett pedig a Részeg kőműves 
című, a mindennapokból táplálkozó humo-
reszk adott jókedvvel csordultig telt alapot a 

nap egyik fénypontjának, Vastag Csaba fel-
lépésének. Sarkalatos pontról feledkeznénk 
meg, ha elhallgatnánk az X-Faktor döntős 
performanszának sikerét. Csaba többet ho-
zott ide, mint amit egy átlagos sztártól elvár 
a tisztelt publikum. Közvetlenségével, laza 
szövegével régi rajongóit újra lebilincselte és 
lendületes dalaival újakat is toborzott hozzá-
juk. Az pedig a show netovábbja volt, mikor 
egy hirtelen mozdulattal a közönség soraiba 
pattant, majd ott folytatta azt.

Kétségtelen, hogy az est és a délután már 
az önfeledt szórakozás perceit jelentette, ám 
a nap erőpróbáiért és versenyeiért járó elis-
merések kiosztásáról sem feledkeztek meg. A 
Tarló Hétpróba „dobogósai” a megyéből ke-
rültek ki, míg az aratóétel-főző verseny első 

helyezettje már városunk szülötte, valamint 
a kenyérsütő verseny élmezőnye kizárólag 
fényszarui asszonyokból, lányokból állt.

A Tarló Hétpróba győztesei:
Pusztamonostor
Jászkarajenő – Jász Terra KFT.
Jászalsószentgyörgy

Az aratóétel-főző verseny győztesei:
Folyó Gábor (Jászfényszaru)
Bodony Béla (Budapest)
Birinyi Rozsdás Pengék, a jászberényi
Jász Múzeum Egylete Zentai Zoltán

(folytatás a 9. oldalon)
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Az V. Tarlófesztivál gasztronómiai versenyeinek helyezettjei

(folytatás a 8. oldalról)
A kenyérsütő verseny győztesei:

Varga Klaudia (Jászfényszaru)
Pető Lászlóné (Jászfényszaru)
Petőné Réz Judit (Jászfényszaru)

A délután a zene és jókedv hullámain telt, 
míg az estét a tánc és a hagyományőrzés 
percei tették élménydússá. A hagyomány-
őrzés tisztes feladatának a távoli Koreából, 
Szöulból érkezett SungKyunKwan Egyetem 
samulnorisai tettek eleget. Samulnori elő-
adásukkal a rizsaratás utáni népünnepélyek 
hagyományvilágát elevenítették fel.

Őket Benk Dénes, szintén a Dumaszínház 
aktuális jókedv felelőse követte, aki még a lel-
kes fotósnak is segített tökéletesen kitölteni 
az LCD kijelzőjét, mindezek mellett anyás 
poénjain keresztül serkentette mozgásra a 
nevetésért felelős izomzatot. Dénes előadá-
sa közben már beesteledett, és a kellemes, 
nyáresti melegben lépett újra színpadra a 
BaHorKa Tilos a szerelem című Karády 
Katalin ihlette előadásával, és zárta az egész 
napos jókedvben telt és néhol embert próbá-
ló- de nem puszta élményeket kínáló- ötödik 
Tarlófesztivált. Pál Alíz

A Tarlófesztiválhoz kapcsolódóan a Fény-
szaruiak Baráti Egyesülete a gasztronómia je-
gyében már ötödik alkalommal hirdette meg 
a kenyérsütő és aratóétel főzőversenyt.

A kenyérsütő versenyre hattan neveztek. 
Galicz István élelmiszeripari mérnök, a Fe-
jedelmi Pékrend tagja, a háromtagú bírálóbi-
zottság elnöke a díjak átadásakor elmondta, 
sok fajta (krumpli, krumplis-kapros, rozs-
lenmagos, cigánykenyér-bodag) és jó minő-
ségű kenyeret kóstolhattak. Az előző évektől 
kevesebb számú, de jobb ízű kenyeret érté-
kelhettek. 

Az első helyezett Varga Klaudia kovászos 
parasztkenyere, a második Pető Lászlóné 
Sándor Katalin kovászos-krumplis, a harma-
dik Petőné Réz Judit lenmagos rozskenyere, 
a negyedik Szénási Sándorné cigánykenyere, 
a bodag lett, valamennyien helyi lakosok.

Az aratóétel versenyre tizenöt csapat neve-
zett. Kovács Béla a Magyar Nemzeti Gaszt-

ronómiai Szövetség éttermi mestere által 
vezetett ítészeknek nem volt könnyű dolga. 
Jobbnál jobb és változatos egy tál ételeket ké-
szítettek a csapatok. 

Az első díjat Folyó Gábor helyi fiatal sza-
kács káposztás paszuly étke érdemelte ki. 
Bodony Béla (Budapest) jászsági babgulyása 
második, a Birinyi Rozsdás Pengék csapata 
Zentai Zoltán (Jászberény) vezetésével fő-
zött tárkonyos zöldbabos kartács harmadik, 
a Béke Horgász Egyesület csapata Csaba 
János (Jászfényszaru) vezetésével készített 
lambuch öreg lebbencse negyedik helyezett 
lett. 

A régi hagyományoknak megfelelő legau-
tentikusabb feltálalást a Birinyi Rozsdás 
Pengék Jászberény és a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat Jászfényszaru csapata mu-
tatta be.

Mindkét verseny helyezettjei vásárlási utal-
ványt, a többi nevező szakácskönyvet, vala-

mit a fesztivál rendezőjétől Jászfényszaru cí-
merével díszített kötényt kapott.

Köszönjük valamennyi nevező csapatnak, 
hogy hozzájárult a fesztivál gasztronómiai 
részének sikeréhez, és étkeik megkóstolásával 
sok résztvevőnek örömet okoztak.

Tóth Tibor

A Jászfényszarui Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat is képviseltette magát az 5. Tar-
lófesztivál keretein belül megrendezett főző- 
és kenyérsütő versenyen.

A főzőversenyre hagyományos étellel, a 
cigány káposztával neveztünk, és 6. helye-
zést értünk el. A káposztát Baranyi Lajos és 
Farkas Lajos főzte meg. Ételünk szerencsére 
sokaknak ízlett, sokan megfordultak az asz-
talunknál.

A kenyérsütő versenyre Szénási Sándorné 
(Rózsi) bodagjával neveztünk, és ő is nagyon 
szép, 4. helyezést ért el.

Először vettünk részt ilyen formában a Tar-
lófesztiválon, és nagyon pozitív élményekkel 
lettünk gazdagabbak. Nagy örömünkre ver-
senytársaink közül is sokan megkóstolták a 
káposztánkat, és hoztak kóstolót saját ételük-
ből, készültek közös képek.

De leginkább a cigány bodagra voltak so-
kan kíváncsiak, és többen a recept felől ér-
deklődtek.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
Szénási Sándornak és feleségének is, akiktől 
rengeteg segítséget kaptunk!

Köszönettel: JNCÖ!
Matányiné Farkas Julianna

Győztek – Pusztamonotor csapata nyerte a Tarló hétpróbát
Fotó: Pál Alíz

Aratóétel főzőhelyszín. · Fotók: Karizs Evelin és Pál Alíz

Mi is ott voltunk!
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Tábor és olimpia
Beköszöntött a VAKÁCIÓ! Végre lehet 

délig aludni, tévézni, gépezni… Nem min-
denki tette ezt! Néhány kisdiák a napközis 
tábort választotta az iskola zárását követő 
egy hétre. Reméljük, nem csalódtak dön-
tésükben!

Az alsós munkaközösség szervezésében 4. 
alkalommal tartottuk idén napközis tábo-
runkat. Sikerét és szükségességét az egyre 
emelkedő létszám igazolja. 40 gyermeket 
bíztak ránk szüleik, akiknek ezúttal sze-
retnénk bizalmukat, s anyagi áldozatukat 
megköszönni.

Hogyan telt-múlt az idő? Az olimpia je-
gyében természetesen. Komolyan készül-
tünk minden nap a hatalmas erőfeszítése-
ket követelő sport giga rendezvényre. Azt 
már az elején sejtettük, hogy a londoni 
olimpiára még nem leszünk formában, így 
nem utazhatunk, de a következőre, vagy 
azután, vagy azután….

Tűz és Víz, Szuper Csapat és a Legjobbak 
küzdhettek egész héten a győzelmi trófe-
áért. Érdekes módon mindhárom csapat 
egyformán teljesített, így döntetlennel vég-
ződött a nemes vetélkedés.

Csapatzászlóinkat, melyet saját kezükkel 
terveztek, készítettek a tanulók, szeptem-
bertől a kisiskolában mindenki megcsodál-
hatja.

Kedden kerékpározás versenyszámban in-
dultunk. Egészen az Ördög tanyáig forog-
tak a kerekek! 45 kerékpár küllőjén meg-
csillanó napsugarak kísérték utunkat. (Azt 
gondolom, példamutató magatartásról 
tettünk tanúbizonyságot! Kerékpáros sisak 
és láthatósági mellény szinte minden gyer-
meken volt!) Porosan, fáradtan, szomjasan 
érkeztünk célunkhoz, ahol frissítőkkel, 
kóstolóval vártak bennünket. Honnan jön 

a tej? Mikor lehet egy bociovis bocisulis? 
Ki tojja a tojást? Mit esznek az állatok? 
Tejből túrót? ….S legalább 100 kérdés, 
amire választ kaptunk a délelőtt folyamán. 
A nap fénypontja: Hogyan ugráljunk sze-
mes takarmányban? címet viselő olimpiai 

versenyszámunk, melyet rögvest a Hogyan 
pakoljuk össze a szétszórt takarmányt! - le-
vezető szám követett. Marika néni és János 
bácsi vendégszeretete adott erőt a közel 38 
fokban reánk váró hazafelé útra!

A szerdai napot az iskolában töltöttük. 
Folytattuk felkészülésünket. Játszottunk 
botos játékot, társasjátékot, amelyben a 
gyerekek voltak a bábuk, hallgattunk ze-
nét, dalt tanultunk. Délután következett 
az úszás versenyszám. Kinek karúszóval, 
kinek úszógumival, kinek minden védő-

felszerelés nélkül az iskolai tanuszodában. 
Némi lubickolás után a csapatok összemér-
hették tudásukat a Ki lesz vizesebb? című. 
játékban, melynek eredményeként még mi 
pedagógusok is csurom vizesek lettünk, 

pedig csak bírói szerepkört vállaltunk. Hi-
ába! Egy ilyen horderejű megmérettetésen 
mindenkinek áldozatokat kell hozni!

Csütörtökön nagyon izgatottan ébred-
tünk! Kirándulni megyünk! Úticélunk: 
Gödöllő!

Egy erdészeti arborétum volt első prog-
ramunk, amelyben kicsit csalódtunk, de 
ennek ellenére jól éreztük magunkat. Az 
is egy felejthetetlen élmény, ha az ember 
eltéved erre-arra, nem találja meg a ját-
szóteret. Lehetett a fűben vajas kenyeret 
eszegetni, jókat nevetni, sétálni. Hatalmas 
kalandozásunkat fagyival zártuk Gödöllő 
városának főterén. Ezután birtokba vettük 
Szárítópusztán a kalandparkot. Nehéz aka-
dályokat küzdöttünk le. Másztunk, lóg-
tunk, csüngtünk…

Hazaérkezve vacsora előtt fogadtuk a szü-
lőket, akik hozták a matracokat, hálózsá-
kokat, pizsamákat, ugyanis bent alvós éj-
szakai buli várt ránk. Gyorsan pancsiztunk 
egyet a tanmedencében, hogy felfrissül-
jünk, majd 11 óra körül elemlámpákkal 
felszerelkezve elindultunk a Zagyvához 
éjszakai csillag lesre.

Eddigre már néhányan talán alvajáróként 
értek vissza a táborba, bezuhantak a mat-
racokra, s öt percen belül csönd volt. Halk 
szusszanásaink zaját túlharsogta az aznap 
éjszakára időzített vihar hatalmas robaja. 
Szerencsénkre a nebulók túl fáradtnak bi-
zonyultak, s egyikük sem ébredt fel, édes-
deden aludtak reggelig. (Persze másnap 
születtek mondák és regék arról, ki meny-
nyire félt, mit látott, hallott – a gyermeki 
fantázia határtalan!)

Elkeseredetten ébredtünk másnap, mert 
a zuhogó eső miatt veszélyben éreztük a 
Keleti Városrész játszóterének avatását. 
Pedig mi nagyon akartunk ott lenni! Ott 
is voltunk! Elállt az eső, kisütött a nap! 
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Hittanos tábor 2012. augusztus 6–12.

Önfeledten játszottunk délig! Ebéd után 
összepakolásztunk az iskolában, s irány a 
Tájház! A Múzeumok Éjszakája rendezvé-
nyen író-olvasó találkozón vehettünk részt. 
(Mindkét eseményről bővebben az újság júli-
usi számában olvashattak.)

Elröpült az egy hét sólyomszárnyon, 
edzettebbek, tapasztaltabbak lettünk. 

Nekünk, pedagógusoknak külön ajándék 
egy-egy ilyen alkalom, hiszen más közeg-
ben, más szituációkban ismerhetjük meg 
tanulóinkat. Szeretnénk köszönetet mon-

dani Péter Lászlóné, Marika néninek, aki 
már 4. alkalommal gondoskodik élelmezé-
sünkről ötcsillagos színvonalon!

Köszönet illeti a Pizzériát, akik változat-
lan áron, de változatlan minőségben is biz-
tosították ebédünket!

Köszönet illeti az általános iskola részt 
vevő pedagógusait, hiszen valljuk meg, ők 
is örülnek a nyári szünet első napjainak, 
mégis önzetlenül, vidáman tették tartal-
massá és feledhetetlenné táborunk napjait!

Támogatóink voltak: Jászfényszaru Város 

Önkormányzata, Általános Iskola, Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény és Szakis-
kola, az általános Iskola Diákönkormány-
zata, Ördög János és családja.

A hét főszereplői a gyerekek voltak! A va-
káció első hetét az iskola falain belül tölte-
ni, tanító nénikkel együtt lenni, játékosan 
ismereteket szerezni, nem kis teljesítmény! 
Köszönjük nektek! Kellemes nyári napokat 
kívánunk! Jövőre mindenkit visszavárunk!

Hédi néni

Nagy izgalommal vártuk a hétfő reggeli 
indulást Veszprémbe. Kora délután ér-
keztünk a szállásunkra, ami egy katolikus 
kollégium a Davidikum volt. Ezután a 
kisebbek nagy örömére a játszótérre men-
tünk, ahol mindenkinek nagyon tetszett 

az ott eltöltött idő. Másnap reggeli után a 
város központját és a bazilikát néztük meg. 
Délután Balatonalmádira mentünk fü-
rödni. A Balatont sokan közülünk először 
látták, mindenki élvezte a strandolást. So-
kan iszapba és homokba mártóztak, ezen 
nagyokat nevettünk. A vacsora mindenki-
nek nagyon ízlett. Szerdán a reggeli után 
izgalmas vetélkedővel néztünk szembe, 
ahol három csapat mérte össze ügyességét, 
amelyet a legügyesebb, 1-es csapat nyert 
meg. Délutáni programként a szálláshoz 
közeli állatkertbe látogattunk el. A leg-
érdekesebb állat a lehajló púpú teve volt. 
Estefelé Gábor atya ellátogatott hozzánk 
és szentmisét tartott nekünk. A délelőtt le-
zajlott vetélkedőért jutalomként minden-
ki kapott nyalókát. Csütörtökön moziba 
mentünk, ahol három film közül választ-
hattunk: Apa ég! , Merida a bátor (3D) és 
a Jégkorszak 4.(3D). A filmek mindenki-
nek nagyon tetszettek. Délután ismét a 

strandra mentünk, ahol a víz pont jó volt. 
Pénteken Pannonhalmára utaztunk, sajnos 
az Apátságot felújítás miatt nem tudtuk 
megnézni, de ezt kárpótolta az arborétum, 
ahol sok új fűszernövényt ismerhettünk 
meg. Itt fogyasztottuk el az ebédünket is. 

Ezután Győrbe mentünk át, ahol meg-
néztük a Bazilikát, amelyről négy fontos 
dolgot tudtunk meg: ezen a helyen ezer 
éve imádkoznak; itt van a Könnyező Szűz-

anya képe; itt őrzik Szent László hermáját 
és itt van Boldog Apor Vilmos sírja. Az 
idegenvezető beszéde sokakat meghatott. 
Megnéztük a sekrestyét, ami nagyon gyö-
nyörű volt. Utána Győr sétálóutcáin né-
zelődtünk. A fagyi és a jégkása mindenkit 
lehűtött. Utolsó este együtt imádkoztunk, 
énekeltünk és emlékeztünk vissza a tábori 
élményeinkre. Hazaindulás előtt a herendi 
porcelángyárban voltunk, ahol megmutat-
ták a porcelánkészítés folyamatát. Ezután 
hazaindultunk. Napi egyszeri meleg ét-
kezésünket a katolikus főiskola konyhája 
biztosította. A reggeliről és a vacsoráról a 
minket kísérő felnőttek gondoskodtak. 
Köszönjük a segítséget Éva néninek, Mag-
di néninek, Reichenbergerné Anitának, 
Törökné Róza néninek, Zsámbokiné Ilon-
ka néninek, Rézné Ica néninek, Folyóné 
Maca néninek, Tamus Béláné Ildi néninek 
és végül Mikinek, aki mindenhová elvitt 
minket. Hálát adunk a Jó Istennek, hogy 

sok új élménnyel lehettünk gazdagabbak és 
hogy az idő is kedvezett nekünk! Te is jössz 
jövőre? Kovács Viktória, Pető Noémi, 

Reichenberger Anasztázia
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Ezt mEgúszta!
Kóródi andrás: Balaton-átúszás, sport, szeretet és adrenalin

Kisvárosunk újabb sportmegszállottat 
tudhat magáénak Kóródi András szemé-
lyében, aki immár második éve teszi meg 
a Révfülöp – Balatonboglár közti 5,2 km 
– es etapot, úszva. Azaz idén is sikeresen 
megúszta a Balatonátúszás teljes távját.

Honnan jött az ötlet, hogy átúszod a Ba-
latont?

Egy pillanatnyi elhatározás volt, aminek 
megvalósítására onnantól kezdve törekszem.

Miben volt ez a verseny más, mint a tavalyi?
Az idei Balatonátúszás annyiból volt má-

sabb, hogy komolyabb felkészülés előzte meg 
a versenyt: 10 alkalommal tudtam úszásra 
időt szakítani, alkalmanként egy-másfél órát 
töltöttem a vízben. Ám a legnagyobb kü-
lönbség mégiscsak az, hogy mintegy három-
negyed órával gyorsabban úsztam át a tavat, 
ami azért így is 3 óra 8 percet vett igénybe.

Ezzel az idővel hol helyezkedsz el a mezőny-
ben?

Az erős középmezőnyben vagyok, ami 
nagyszerűnek számít, hiszen több mint tíz-
ezer versenyző indul. Ugyan a rajthoz állók 
kb. 85%-a amatőr, de mind a férfiaknál, 
mind a nőknél harcba szállnak hivatásos 
sportolók is, akik a versenyhosszt egy óra 
alatt teljesítik. Sőt, naponta megússzák ennek 
a távnak a kétszeresét is.

Annak viszont örülök, hogy a verseny esté-
jére – bár jól el vagyok fáradva – mégis úgy 
érzem, azon kívül nem történt semmi, hogy 
úsztam egy nagyot.

Az úszáson kívül mely sportágak állnak 
még közel a szívedhez?

Többek között a futás, és tervezem, hogy 
idén még részt veszek egy félmaratonon. Ez 
a tervem 2012-re. Jövőre ugyanígy célba ve-
szem majd a Balatonátúszást, és mellette a 
maratoni táv lefutását is. Hogy teljes legyen 
a kép, elárulom, járok bokszolni is (amatőr 
szinten), de a fő hobbim, az az autóverseny-
zés. Tavaly az Országos Rally Túra Bajnok-
ságon kategóriánk második helyezettjei vol-
tunk, idén holtversenyben az elsők vagyunk 
két fordulóval a verseny vége előtt. Nagy vá-
gyam, hogy egyszer kipróbáljam a vitorlázást, 
de a lovaglás is vonz.

Mit jelent számodra egy-egy sport?
A futás és az úszás ellazít, az autóversenyzés 

és a boksz pedig biztosítja a megfelelő adre-
nalin szintet.

Milyen egy edzésed?
Minden edzés előtt elhatározom, mit kell 

aznap teljesítenem, s a teljesítés előtt átgon-
dolom, elég lesz-e ennyi, vagy van még erőm 
többet is kihozni magamból. Nyáron minden 
hobbimat űzöm. Télen az úszás kimarad, ak-
kor a boksz és a futás kerül jobban előtérbe.

A rengeteg hobbi hogyan fér össze a harmo-
nikus családi élettel?

Igyekszem úgy összeállítani a napirende-
met, és hódolni a sportszenvedélyemnek, 
hogy az a családi élettől ne vonjon el időt. 
Reggel már felkelek órákkal korábban, hogy 
meglegyen az edzés, mikorra a többiek fel-
kelnek.

Hol fertőződtél meg a sporttal?
Itt a fényszarui általános iskolában. Annak 

idején atletizáltam, fociztam és kézilabdáz-
tam, de nagy élményt jelentett az is, mikor 
Szakali tanár úrral két nap alatt lebicikliztünk 
a Balatonra és két nap alatt vissza. Középis-
kolában pedig úsztunk - ami egyébként az 
órarend szerves része volt - heti egy óra test-
nevelés és két óra úszás. Ha megnézzük, ezek 
a sportágak nagyobb anyagi ráfordítást nem 
igényelnek (az autóversenyt leszámítva) és 
mégis nagy élményt jelentenek. Gyermekko-
romban szinte naponta láttam azt is, mikor 
Maróti Pista bácsi órákon keresztül csak rót-
ta a köröket a sportpályán és nem értettem, 
miért. Bár mondták, de akkor csak ámultam 
rajta. Mostanra értettem meg, mit és miért 
tett. Futás terén ezért ő lett a példaképem, 
más téren azonban nem áll előttem etalon.

A fiad számára te lehetsz példakép?
Valamilyen szinten igen, hiszen már rajta 

is látszanak a sportszeretet jelei. Az autóver-
senyért rajong, de mihelyst nyolcéves lesz, 
beíratjuk bokszra, az is nagyon érdekli, de 
szeret quadozni, focizni és biciklizni is, mint 
minden srác.

Mit üzensz annak, aki nem sportol?
Mindenképpen próbálja ki, mert azzal csak 

saját magának tesz jót, hiszen fizikailag és 
mentálisan is hasznos.

Pál Alíz

Kunok II. Világtalálkozója Karcagon – 2012. szeptember 8.
A kunok és jászok betelepülése, több évszá-

zados kiváltságuk, közös közigazgatásuk a két 
népcsoportot ezer szállal köti össze. A kunok 
betelepülésének 770. évfordulója tiszteletére 
2009-ben rendezték meg a Kunok I. Világta-
lálkozóját. Határozat született arról, hogy ezt 
követően a háromévente megrendezésre ke-
rülő világtalálkozók a kun identitástudatot, a 

hagyomány megőrzését, ápolását és tovább-
fejlesztését szolgálják.

A 2012. szeptember 8-23-a között zajló 
Kunok II. Világtalálkozójának eseményei ki-
terjednek a Kis- és Nagykunság, a Jászság és a 
Délvidék településeire.

A nyitórendezvényre szeptember 8-án Kar-
cagon, záró rendezvényre szeptember 23-án, 

Kunszentmiklóson kerül sor. A két hét alatt, 
melyet elő- és utórendezvények foglalnak 
keretbe, nagyközönséget vonzó programok 
sokasága igazolja az eddig példa nélküli kun 
összefogást.

A részletes program a www.karcag.hu és 
www.kunszentmiklos.hu városok honlapján 
olvasható. Tóth Tibor
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Nemrég kezembe került egy régi fény-
kép, melynek hátlapján egy dátum: 1951. 
június 1. és „Jászfényszarusi Községházán 
a dolgozók” felirat szerepelt. A fotón né-
hány ismerős arcot fedeztem fel. Dugonics 
Györgyné Budaházi Annát is felismertem, 
akit lakásán kerestem meg. Szeretettel 
fogadott, hiszen tizenöt évet dolgoztam 
együtt vele a Béke Mezőgazdasági Terme-
lőszövetkezetben, az irodában, a Rimóczi 
kastélyban. 

Annuska néni Budaházi Antal és Csomor 
Anna első gyermekeként 1931. szeptember 
20-án Budapesten született. A családfő ke-
rékgyártó mesterséget tanult ki, de szakmá-
ját nem tudta elkezdeni, ezért Budapestre 
költöztek és gyárban vállalt munkát. Hat 
év után a család hazaköltözött Jászfénysza-
ruba. A testvérek is jöttek sorban: Johanna, 
Éva, Ilona, Antal és Gyula. A hat elemit 
Jászfényszarun végezte. Zingay Béla, Seres 
Erzsébet és Vastag Mária tanította írni, szá-
molni, olvasni. Kitűnő tanuló volt, ezért 
Vastag Mária a VI. elemi végén kérte a 
szülőket, ha tehetik, taníttassák leányukat. 
12 évesen került Egerbe, hogy elvégezze a 
négy polgárit. Ezt követően lehetett gim-
náziumba beiratkoznia. Budapestre került 
a Jurányi utcai középiskolába. A Zrínyi 
Ilona Kollégium kollégistája lett. Nagy fe-
gyelem és szigorúság volt, csak szombat és 
vasárnap volt kimenő, kéthavonta jöhettek 
haza, minden nap reggel hatkor a sportpá-
lyán tornásztak. A polgáriban németül, a 
gimnáziumban franciául tanult. A máso-
dik osztályt befejezve 1949 nyarán jött a 
levél az iskolától, hogy a kollégium meg-
szűnt, az elhelyezésről, szállásról mindenki 

maga gondoskodjon. Rokon, akinél lakha-
tott volna nem volt Pesten, szobabérlésre 
nem volt pénzük, így abbamaradt a gim-
náziumi tanulmánya. Kuti György 1949 
őszén kereste meg, hogy a községházára 
könyvelőt keresnek. A felajánlott munkát 
elvállalta. Az igen nehéz időszakban három 
évet állt közszolgálatban. Több mint nyolc 
évet a Szolnok Megyei Tejipari Vállalat 
helyi sajtüzemében általános adminiszt-
rátorként dolgozott. 1961 januárjában a 
Szabadság Mg. Tsz-nél lett könyvelő, majd 
főkönyvelő, a jogutód Béke Tsz-nél köny-
velő. 1987-es nyugdíjazását megelőzően 
pénzügyi vezető beosztásokat töltött be. 
A hatvanas években képesített, majd mér-
legképes könyvelői szakképesítést szerzett. 
Két évtizedig végzett Vöröskeresztes titkári 
munkát. 1954-ben házasságot kötött Du-
gonics Györggyel. Két leányuk született: 
Ildikó és Krisztina. Egy egyetemista és egy 
középiskolás unokája van. 

A fényképen 11 személy látható. Csak 
ennyien dolgoztak a községházán?

Nem. Emlékeim szerint, amikor 1949. 
november 10-én munkába álltam, a régi 

rendszer végnapjait élte. Kiss László volt 
a főjegyző. Az 1950. évi I. törvény hozta 
létre a tanácsrendszert. Ekkor legalább 18 
fő dolgozott, később a beszolgáltatás*, bé-
kekölcsön** elindulásával bővült a létszám, 
1952-ben már 22-23 fő dolgozott a köz-
ségházán. Mindenki a Jászberényi Járási 
Tanács állományában volt, onnan kaptuk 
a kinevezési okmányt. 

Milyen szervezeti egységek voltak ekkor?
Engem az adó- és pénzügyi csoporthoz 

vettek fel, melyet 1949-ben Kuti György 
vezetett. 1950-ben ő lett a Végrehajtó 
Bizottság titkára, de 1951 nyarán már 
bekerült a Járási Tanácshoz. Az adó és 
pénzügy új vezetője Faragó Sándor lett. 
Kertész Ilona, Paréj Teréz, Harnos Miklós 
is a pénzügyön dolgozott. Mindent kézzel 
írtunk, és fejben adtuk össze a számsoro-
kat. Hatalmas íveken voltak nyilvántartva 
a különböző adónemek. A mezőgazdasági 
csoportnál is többen dolgoztak. Úgy em-
lékszem Folyó Joachim is ide tartozott. A 
birtokíveket is kézzel vezették. Az igazga-
tási csoportnál Berze Erzsébet, Fitter Er-
zsébet, Giczei Miklós, Harmath Rozália, 
Kolozs János, Marton Erzsébet, Márkus 
József, Márkus Ödön, Noge Tivadar, Seres 
Ilona, Zsiga József dolgozott. Palócz Erzsé-
bet a marhalevél kiadását végezte. Palócz 
István bel rendőri, Berze János hivatalsegé-
di feladatokat látott el, az emeleten, a nyu-
gati oldalon Jáger Franciskának az állami 
gondozottakkal foglalkozó felügyelőnek is 
volt egy kis szoba.

Hamarosan elkezdődik a régi város-, il-
letve községháza felújítása is. Hatvan évvel 
ezelőtt milyen elrendezés volt az épületen 
belül?

A földszinten a bejárati ajtó bal oldalán, 
az utcafronton két szoba és egy belső szoba 
az adó és pénzügyi csoporté, a belső szoba 
a csoportvezető Kuti György irodája volt. 

(folytatás a 14. oldalon)

Régi idők tanúi

Beszélgetés Dugonics Györgyné Annuska nénivel közszolgálati időszakáról

Dugonics Györgyné Annuska Néni

Jászfényszarui községházán dolgozók 1951.június 1.
Balról jobbra, ülősor:

Palócz Erzsébet, Márkus Ödön, Antal Ilona tanácselnök, Kuti György VB. titkár, Berze Erzsébet
Balról jobbra, állósor:

Folyó Joachim, Budaházi Anna, Harmath Rozália, Kertész Ilona, Palócz István, Berze János
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(folytatás a 13. oldalról)
A szobákba állványokon tároltuk a nagy-

méretű könyveket, melyekbe vezettük faj-
tánként és nemenként az adókat, a bevéte-
leket, a kiadásokat. Baloldalt, a folyosón a 
második ajtó a marhalevél kiadó szobájába 
vezetett. A jobb oldali helyiség (ahol most 
az okmányiroda van) a mezőgazdasági cso-
port elhelyezését szolgálta.

Az emeleten, a nagyterem keleti részén, 
az utcafronton két helyiség volt a tanács 
elnökének és a VB. titkárnak, amelyek ko-
rábban a főbíró és főjegyző szobái voltak.

A terem nyugati részén, az utcafronton 
egy szoba, annak végében egy kisebb szoba, 
valamint a feljáró lépcső jobb oldalán lévő 
két helyiség, amely a belső udvarra néz, az 
igazgatási csoport munkatársainak elhelye-
zését biztosította.

A feljáró lépcsővel szemben lévő ajtó a 
mainál kisebb, de akkor is tanácskozásra 
szolgáló nagyterembe nyílt. Mellékhelyisé-
ge akkor az épületnek egy volt, a jelenlegi 
helyén, az emeleten. 

Összegezve a földszinten és az emeleten 
is hat-hat szoba, az emeleten középen egy 
nagyobb tanácsterem volt kialakítva. 

Hogyan alakult Annuska néninek a köz-
ségházi „karrierje”? Emlékeim szerint ez 
a fénykép 1951 júniusában, Kuti György 
búcsúzása alkalmából készült. Behívatott 
a szobájába és közölte velem, hogy engem 
javasol a helyére VB. titkárnak, mivel őt 
Jászberénybe a Járási Tanács titkárának ne-
vezték ki. Tiltakoztam, hogy nem tudom 
én ezt a feladatott ellátni, mire azt válaszol-
ta, alkalmas vagyok a feladatra. Nem volt 
tanácsos ekkortájt nemet mondani, így 
megkaptam a kinevezésemet. Az ötvenes 
évek elején nehéz idők jártak, a beszolgál-
tatásra, a békekölcsönjegyzésre településre 
lebontott tervet adtak ki, melyet minden 
áron teljesíteni kellett. A módszerek szá-
momra egyre elfogadhatatlanabbá váltak, 

a felelősségre vonástól betegségem men-
tett meg. 1952 májusában vírusos eredetű 
mellhártyagyulladást szedtem össze, három 
hónapig kórházi kezelést kaptam Jászbe-
rényben, és még három hónapig odahaza is 
kezelt Dr. Hortáver József, így összesen fél 
évig voltam betegállományban. Közben a 
munkakörömet vidékről hozott személlyel 
betöltötték. Általános adminisztrátornak 
visszavettek, de jobbnak láttam 1952. ok-
tóber 31-el alkalmazásomat megszüntetni. 
A sajtüzemben november 24-én kezdtem 
el dolgozni.

A hat testvér közül Éva kivételével öten 
élnek, és az elmúlt év szeptemberében 
kerek évfordulós születésnapján a család-
dal együtt valamennyien együtt voltak az 
Attila utcában. Kívánom, hogy még sok 
születésnapon legyen együtt a Budaháziak 
nagy családja. Búcsúzóul jogos büszkeség-
gel megjegyzi: „Képzeld el, Ricsi unokám 
kimagasló tanulmányi eredménye elisme-
réseként az első év végén dékáni elismerés-
ben, pénzjutalomban részesült, és a Ma-

gyar Köztársaság Ösztöndíjasa lett!” Ricsi, 
gratulálunk!  Tóth Tibor 

Fotók: Zsámboki Richárd

* A beszolgáltatás (Magyarországon 
1949-1956-ig) az államnak (megszabott 
mennyiségű és árú) mezőgazdasági termék 
kötelező eladása, illetve átadása.

** A békekölcsön az 1950-es években 
Magyarországon bevezetett sajátos megtaka-
rítási forma. Lényege, hogy az állam elvárta 
minden dolgozó állampolgártól, hogy évente 
kb. az egyhavi fizetésének megfelelő összegért 
békekölcsönt jegyezzen, ezáltal segítse az álla-
mot a „békéért folyó küzdelemben”. A béke-
kölcsönért nem kamat járt, hanem sorsoláson 
húzták ki a nyerteseket, akik kisebb vagy 
nagyobb nyereményben részesültek, esetleg a 
kötvény névértékét kapták csak vissza.

A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány 
2012 novemberére tervezi megjelentetni a 
jeles régész, dr. Selmeczi László – a Fény-
szaruiak Baráti Egyesületének „Tisztelet-
beli tagja” legmagasabb kitüntetésének 
tulajdonosa – legújabb könyvét Az atyák 
emlékezeti – A Kaukázustól a Zagyva-Tar-
na völgyéig címmel.

A rendkívül népszerű, olvasmányos stí-
lusban írott munka végigkíséri és bemutat-
ja a Jászság régészeti feltárásait, az előkerült 
értékes leleteket, s azt, hogy e feltárások 
eredményei miként befolyásolták a jászok 
őstörténetéről és magyarországi letelepedé-
séről kialakított eddigi ismereteinket.

A kiadványban olvashatunk Négy szál-
lásról, az első jász ásatásról, Jászfényszaru 
rejtélyeiről, Jászfelsőszentgyörgy templo-
máról, az ágói pogány szállástemetőről és 
templomerődről, Jászapáti templomáról, 
Szent Jákó halmáról, egy több mint száz 
évvel ezelőtti boldogházi ásatásról és tanul-
ságairól, a dósai Boldogasszony halomról, 
a perdöntő alsószentgyörgyi éremleletek-
ről, valamint a jász főváros templomairól.

Selmeczi László könyve voltaképpen egy 
régészeti kalandozás a múltban, titkok fel-
tárása, amelyek révén még jobban megis-
merhetjük jász őseink múltját.

A könyv megjelentetésének különös je-
lentőséget ad a szerző 70. születésnapja. A 
Jász Múzeumért Alapítvány ezzel a könyv-
vel szeretné köszönteni Selmeczi Lászlót, a 
Jászság elkötelezett kutatóját e jeles évfor-
duló alkalmából.

A könyv B/5-ös formátumban, kemény-
táblás borítóval, színes kivitelben, sok fotó-
val és rajzzal, kb. 170 oldalon jelenik meg, 
a Jászsági Füzetek 49. köteteként.

A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik 
érdeklődnek a jászok története és a régésze-
ti feltárások körülményei iránt, de nagyon 
szép születésnapi, névnapi, karácsonyi 
ajándék is lehet szeretteink számára.

A hagyományokhoz híven most is előfi-
zetőket vár a Jász Múzeumért Alapítvány. 
A könyv előfizetési ára: 2.500 Ft. A könyv 
2012. szeptember 30-ig Jászfényszarun, 
a Városi Könyvtárban, a Takarékszövet-
kezet helyi fiókjában, Görbe Jánosné 
Amálkánál, Lukács Pálnál és Tóth Tibor-
nál fizethető elő.

Tóth Tibor

2011 szeptemberében együtt az öt Budaházi: Johanna, Anna, Antal, Ilona és Gyula

KözépKori titKoK nyomában

Előfizetési felhívás
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Deszkakerítés
A fából készült kerítések dekoratívabb és 

esztétikusabb formája a deszkakerítés, ame-
lyet a 19. század második felétől a Jászságban 
igen nagy változatossággal készítettek. A ke-
rítéshez szükséges alapanyagot (fenyőfát) a 
tiszai tutajosoktól, illetve a szolnoki fűrészte-
lepekről szerezték be.

A deszkakerítés egyszerűbb formáját a Jász-
ságban rótt, palánk vagy sorompós kerítésnek 
hívták. A földbe ásott, bárdolt gerendák 
közé nem függőlegesen, hanem vízszintesen 
egymás fölé szögelték a deszka pallókat, ame-
lyek végét a kerítésoszlopok vájataiba rótták, 
zsilipelték. A rótt kerítésről mutat nagyon szép 
példát Csete Balázs rajza, amely egy árokszál-
lási putriházat és kerítését örökítette meg az 
utókornak. A palánkkerítések, amelyek felső 
részét, a tetődeszka alatt gyakran változatosan 
és szépen ki is faragtak, még napjainkban is 
megfigyelhetők a jász települések falvaiban és 
városaiban egyaránt. 

A deszkakerítés másik formája az, amikor a 
15–25 cm széles, egyenletesre gyalult deszká-
kat függőlegesen, szorosan egymás mellé állí-
tották, és a tartóoszlophoz szögelték. A pal-
lók alsó részét vagy beásták a földbe, ilyenkor 
azonban előtte kátránnyal bekenték, hogy 
tartósabb legyen, vagy pedig egy talpgerendát 
fektettek a földre, és ahhoz szögezték a pal-
lók ívesre fűrészelt végét. A deszkákat sokszor 
keskeny takarólécekkel emelik ki a kerítés 
síkjából, a tetejüket pedig ferde tetődeszkával 
fedték be.

A jászsági deszkakerítések egyik fő jellemző-
je a gazdag díszítés. A kerítésdeszkák felső ré-
sze a legtöbb esetben díszesen faragott volt. A 
mintákat előre elkészített sablon nyomán fű-
részelték ki. A legegyszerűbb faragások a fél-
köríves, vagy geometrikus minták voltak, de 
igazán szemet gyönyörködtető látványt mégis 
a különböző fűrészelt tulipánok nyújtottak, 
amelyek különösen nagy számban Jászbe-
rényben, Jászfelsőszentgyörgyön és Jászfény-
szarun fordultak elő, de szolidabb változat-
ban megtaláltuk nyomát Jászkiséren is.

A deszkakerítések teljesen zárt felületet al-
kotnak, és olykor 2 méter magasak. A jász 
települések (különösen a városok) képének 
sajátosságai a rendkívül magas, zárt kerítések, 
amelyek révén a ház udvarára egyáltalán nem 
lehet belátni. 

A faragott kerítésekhez anyagban és stílus-
ban is hozzá illő ajtót és kaput készítettek. A 
bejárati ajtók deszkázata többnyire álló- vagy 
ferdehézagos volt, míves vaskilinccsel. A ke-
rítésből sokszor két ajtó is nyílott az udvarra, 
az egyik a tornác ajtó (ún. bélelt ajtó), a má-
sik pedig az utcai ajtó. Használni általában az 
utcai ajtót használták, a tornácra nyíló ajtó 
inkább csak díszként szolgált. A kétszárnyú 
jászsági deszka kapuk íves formája pedig sa-
játos játékot adott a kanyargó utcák képének.

A szépen faragott, míves deszkakerítések, 
ajtók, kapuk a jászsági épületasztalosok és 
ácsok keze munkáját dicsérték, de előfordult, 
hogy az ügyes kezű gazda saját maga is elké-
szítette.

Új kerítés típusok: tégla, beton, drót, vas, 
lemez, kovácsoltvas 

A 20. század második felétől jelentkező új 
építési módi a kerítések tekintetében is meg-
mutatkozott. Az újonnan épített házak por-
tájának utcai frontjára előszeretettel építettek 
tégla- vagy betonkerítést, ami minden esetben 
olyan magas volt, mint a deszkakerítés. Ké-
szítését általában mesteremberre bízták.

A két utcára nyíló udvarok hátsó kerítését, 
valamint a gazdasági udvar kerítését gyakran 
készítették dróthálóból. A dróthálót a vasbolt-
ban vásárolták meg és a gazda saját maga is 
el tudta készíteni belőle a tervezett kerítést, 
amely igen tartós volt, és a javítását is el tudta 
végezni.

Ugyancsak az 1970-es években terjedtek el 
az „L”- és a „T”-alakú idomvasból készült utcai 
kerítések, amelyet beton lábazathoz erősítve 
állítottak fel, és általában feketére, barnára 
vagy zöld színűre festették.

A 21. század elején terjedtek el vidékünkön 
a gyárilag festett hullám- vagy trapézlemezből 
készült kerítések, amelyek „Lindab kerítések” 
néven váltak közismertté. A nem túl eszté-
tikus, de olcsó lemezkerítést a deszkakerítés 
mintájára készítik el.

A Jászságban nem volt hagyománya a ko-
vácsoltvas kerítéseknek, de a 20. század végén 
megjelenő díszkovácsok eredményes műkö-
désének hatására napjainkban egyre inkább 
közkedveltté válnak. Az igen borsos árú, de 
szép formájú, esztétikus kovácsoltvas keríté-
sek, kapuk és ajtók napjainkban a vagyono-
sabb családok portájának ékességei.

A Jászság kerítései napjainkban is nagy vál-
tozatosságot mutatnak. Még ma is uralkodó 
típus a magas deszkakerítés, amelyek között 
Jászberényben még néhány szép tulipános is 
fellelhető. Sőt arra is találunk példát, hogy 
az új kerítéseket is deszkából készítik, és tu-
lipánosra faragják. A deszkakerítések mellett 
azonban ott találjuk a tégla-, a beton-, a vas- 
és a lemezkerítéseket is. A régi kerítés típusok 
közül garádját már sehol nem találni a Jász-
ságban, de vert falú kerítés is Jászfényszarun a 
tájháznál látható. 

Hortiné dr. Bathó Edit kézirata alapján 
szerkesztette és közétette: Tóth Tibor

Hajdú Balázs a Du-
maszínház és a Showder 
klub oszlopos tagja, a 
stand up comedy műfa-
jának egyik legfiatalabb 
sztárja, a Tarlófeszti-
válra érkezett Jászfény-
szarura. A humorista 
leginkább lassú beszé-
déről, és a vonatozással 

kapcsolatos élménybeszámolóiról híres. Vá-
rosunkba mégis autóval érkezett…

Budapesttől Hatvanig olyan vonattal jöt-
tem, mintha első osztályú lett volna, de má-
sod volt, mint utóbb kiderült. Azután Árpi 
barátom, aki jászberényi, hozott el, mert túl-
mentem Fényszarun, és Berényben szálltam 
le. Így mondhatom, hogy autóval jöttem.

Mit szólsz a mai fellépéshez?
Szerintem jó volt, pozitívan állt hozzá a kö-

zönség, próbáltam én is a legtöbbet kihozni. 
Volt már olyan fellépésem is, ahol kockacu-
korral dobáltak meg.

És ott mit tudtál csinálni?
Gyorsan kivágtam magam. De hát ez a mű-

faj soha nem fog arról szólni, mint például az 
éneklés, hogy sikítozó lányok körében mond-
juk a színpadon a magunkét. Egyébként talán 
nem is baj, hiszen megbontaná a műsort. Iga-
zából a maximális figyelemre vágyunk. Amit 
meg is kapunk, általában. Persze így, szabad-
téren más. Még a gyerek rohangál, játszik, 
megzavarja a melletted ülőt… Az az igazi, 
amikor zárt térben bent ülnek a nézők egy-
más mellett szorosan, akkor nevetsz már azon 
is, hogy vajon a melletted ülő min nevet.

Tavaly a majálison Aranyosi Péter lépett fel, 
ő is szólt a gyerekekhez hozzád hasonlóan…

Igen, igen, neki ez a stílusa, az is más, ahogy 
ő szól hozzájuk. Ha már kollégák, most Benk 
Dénes jön még, ugye? 

Igen.
Őt is megvárod, készítesz vele is interjút, 

közös képet, stb.?
Mindenképpen! Mondtad, hogy sietsz, mert 

el kell érned a vonatod, de még egy utolsó kér-
dés: miért vágattad le a hajadat?

Mert meleg van. De a hosszút kérdezed, a 
derékig érőt?

Nem, én csak a kicsit hosszú hajadat láttam 
eddig. De mikor volt derékig érő hajad?

Télen, amikor fáztam. Nem. Amikor zene-
karban játszottam. Még az érettségis tablóké-
pemen is úgy szerepelek. De ha a hosszú job-
ban tetszett, akkor majd visszanövesztem… 
hidegebb időkre. Nem jó egyébként a hosszú, 
mert a Showder klubban mindig kivasalják, 
én meg nem szeretném, mert amúgy is telje-
sen egyenes. De a fodrászoknak is kell vala-
miből élniük, szóval hagyom nekik.

Milyen rendes tőled! Kellemes vonatozást 
akkor neked!

Köszönöm szépen, úgy is kiélvezem majd az 
utat, ahogy szoktam!  Horváth Boglárka

Faragott deszkakerítés részlet Jászberény,
Szobor út 3. · Fotó: Bathó Edit, 1982.

MúzeuMi esték előadásán hallhattuk

A garádjától a Lindab-kerítésig – III. rész
Hajdú Balázs

a Tarlófesztivál
egyik fellépője
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2012. július 25-én tisztelőinek soka-
sága, barátok, pályatársak, tanítványok 
búcsúztak tőle a szolnoki Kőrös úti te-
metőben, ahol a díszsírkertben helyez-
ték örök nyugalomra. 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múze-
umi szervezetnél eltöltött több mint 40 
év alatt annak meghatározó egyéniségévé, 
tudós muzeológusává vált. Tanított a Deb-
receni Egyetemen, a Jászberényi Főiskolán. 
Tudományos fokozatain túl egyebek mel-
lett a Magyar Kultúra Lovagja cím, Szol-
nok Város Ezüst Pelikán Díj és a Jászságért 
Díj birtokosa volt. 

Ravatalánál a jászok nevében Hortiné 
Dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazga-
tója így búcsúzott tőle: „…Kedves Tanár 
Úr! Kedves Laci! Én nemcsak mint egykori 
munkatársad állok előtted, hanem a Jászság 
küldötteként is. A Jászkunság, de azon be-
lül is a Jászság, tudományos munkásságod 
egyik meghatározó területe volt. Te, a szat-
mári református nagyon hamar utat találtál 
a hideghónaljú, katolikus jászok szívéhez, 
lelkéhez. Amikor 1971-ben az első jászsági 
gyűjtő utadon a dósai kőhídon megláttad 
azt a bőgatyás jász öregembert, vagy amikor 
1972-ben először megkóstoltad a jászkiséri 
szárított rétest, talán magad sem gondoltad, 
hogy téged a Jászság többé nem ereszt el. S va-
lóban így is lett. A nagysikerű dósai kutatás, 
a későbbi gyűjtések, a népművészet kötet jász-
sági munkálatai, a Jászságról készült népraj-
zi film, tanulmányok, könyvek sokasága, a 
helytörténeti gyűjtemények szakmai istápo-

lása, a néprajzi konferenciák, a jászberényi 
Tanítóképző Főiskolán oktatott tíz esztendő, 
és megannyi előadás és program ezer szállal és 
boggal kötöttek téged ehhez a különleges táj-
hoz, amelynek öntudatos népe a 20. század 
végén újult erővel fordult a hagyományőrzés 
felé. Tudományos eredményeid új dimenziót 
nyitottak a Jászság kutatásában. A jász etni-
kai csoportról, az öntudatról, a társadalom-
ról, a gazdálkodásról, a munkaszervezetről, 
a szokásokról írott tanulmányaid, könyveid 
meghatározó szerepet játszottak a jászok népi 
kultúrájának alaposabb megismeréséhez, és 
általuk a Jászságot a tudományos kutatás fi-
gyelmébe állítottad…”

Jászfényszarun a hatvanas években je-
lentős néprajzi gyűjtőmunkát végzett. A 
Fényszaruiak Baráti Egyesületének meg-
hívására 1994. október 8-án a Helytör-
téneti Gyűjteménynél rendezett névadó 
emléktábla-avatási ünnepségen a profesz-
szor úr méltatta Kiss József (1924-1989) 
tanár, helytörténeti kutató munkásságát. 
Kiss tanár úr pályamunkáit többségében ő 
értékelte. A délután folyamán a Városháza 
dísztermében a Jászok eredete és letelepülé-
se hazánkban címmel nagysikerű előadást 
tartott.

Tóth Tibor

A Fogathajtó Verseny főszervezői min-
den évben részt vesznek a Magyar Lovas 
Szövetség által tartott megyei közgyűlésen, 
melyen meghallgatják a szabályváltozáso-
kat és ennek mentén készülnek fel a ver-
seny megszervezésére. Már a tavalyi évben 
kiderült, hogy a bejelentett hivatalos verse-
nyeket szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Szö-
vetség. Ezévben Jászfényszaru is a kiválasz-
tottak közé került. Nem kis meglepetést 
okozott, mikor a verseny közepette meg-
tudtuk: ellenőrzést kaptunk. Vajon az el-
lenőr mindent rendben talál? Megfelelünk 
az előírásoknak? Megtettünk mindent a 
biztonság érdekében? Milyen lesz az érté-
kelésünk? Ezek a kérdések jártak eszünk-
ben, miközben számos teendőnket próbál-
tuk teljesíteni. Nem sokkal később eljött 
a pillanat, amikor a versenybíróság egyik 
tagja bemutatta Kiss Zoltán urat, a Lovas 
Szövetség küldöttjét. Próbáltam puhato-
lózni, mi a véleménye a szervezésről. Vála-
szul annyit kaptam, hogy „le fogom írni a 
javaslataimat”. Hát ez nem hangzott bizta-
tóan. Ekkor úgy gondoltam: van még mit 
tanulnunk, mert nem jól csináljuk a dol-
gokat. Később aztán nagy meglepetésem-
re egy örömhírt hallottam: Kiss Zoltán öt 
gyermeket egy felnőtt kísérővel vendégség-
be hívott a Zánka - Új Nemzedék Központ 
által szervezett Zánkavics – Új Nemzedék 
Nap és a IV. Zánkai Gyermek Lovas Nap 
című rendezvényekre. Ez már számomra 
is biztatóan hangzott: talán mégsem lesz 

olyan rossz az ellenőrzés eredménye, talán 
értékeli is az utánpótlás bevonását, hisz 
a gyerekek szívesen vállalnak a felnőttek 
mellett pályaszolgálatos feladatot és ezál-
tal közelebb kerülnek a lovas sportokhoz. 
A nap végére csak sikerült megtudnunk, 
hogy az ellenőrzés nagyrészt rendben ta-
lált mindent, egyetlen dologra kell még 
odafigyelnünk, hogy a versenynap nagyon 
sokáig elhúzódott, mely megterhelő mind 
a versenybíróság, mind a szervezők, mind 
pedig a fogathajtók részére. 

A versenyt követő napokban meg is ér-
kezett a zánkai meghívó és várták vissza-
jelzésünket, el tudjuk-e fogadni a meghí-
vást. Újabb szervezkedés következett: ki 
legyen az az öt gyerek és ki fogja elkísérni 
őket. Nem volt kérdés, hogy a pályaszol-
gálatos gyerekek közül választunk, ami 
nehéz feladatnak tűnt, hiszen több mint 
tízen segítkeztek a pályán. Körbejártuk a 
kérdést, kinek nincs még erre a hétvégé-
re programja, ki az, aki korából adódóan 
rész vehet ezen a rendezvényen és akit el 
is engednek a szülei. Így adódott, hogy 
Penczner László, Penczner Vilmos, Szalai 
Dániel, Mezei Márk és Farkas Attila láto-
gathatott el Zánkára. Kísérőjük Penczner 
László volt, aki szülőként és lelkes szerve-
zőként rutinosan oldotta meg a feladatot, 
így a gyerekek vonattal utazhattak le a Ba-
latonhoz. Bár az idő rövidsége miatt nem 
tudtak minden programon részt venni, 
azért a gyermekek élményekkel és sok me-
sélnivalóval telve tértek haza. Apró aján-
dékokkal köszönték meg a kirándulást a 
szervezésben közreműködőknek, köztük a 
polgármester asszonynak.

Karizs Evelin

A Polgármesteri Hivatal dolgozói 60. 
születésnapja alkalmából köszöntötték 
Mészáros László nyugalmazott címzetes 
főjegyzőt 2012. augusztus 7-én. 

A köszöntés előkészületei teljes titokban 
történtek, beavatva csak a felesége volt, 
aki szívesen közreműködött a párja szá-
mára szervezett meglepetésben. Nem kis 
feladatot jelentett a köszöntés időzítésé-
nek biztosítása, mivel a szeptember 14-i 
nyárbúcsúztató zenei próbájáról kellett 
lemondatnia, ami egyébként már néhány 
hónapja minden hetének kedd délutánjára 
nyújt elfoglaltságot a zenekar többi tagjai-
val együtt.

A munkatársak énekszóval és az együtt 
töltött idő alatt szerzett élmények felidé-
zésével igyekeztek örömet szerezni az ün-
nepeltnek.

A kerek évforduló alkalmából ezúton is 
kívánunk nagyon sok boldog születésna-
pot, szeretett családja körében hosszú, örö-
mökben gazdag nyugdíjas éveket, és hozzá 
jó egészséget! 

Dr. Voller Erika
 jegyző

1994. október 8-án Jászfényszarun
a Városháza dísztermében előadását tarja.

IN MEMORIAM
Dr. Szabó László

néprajztudós
1939 – 2012

Ellenőrzés
Balatoni meghívással

Születésnapi köszöntő
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A 20 éves a város jubileumi rendez-
vénysorozat előzményeként Jászfényszaru 
Önkormányzata helytörténeti kiadványt 
jelentetett meg, nevezetesen Szabó László 
Az életem volt a futball című könyvét. A 
kötet bemutatóját 2012. augusztus 19-én 
a városi ünnepségen tartották. Szabó Lász-
ló tanár úr emlékét idézték az egykori jó 
barát, az egykori kolléga, emlékeztek rá a 
volt tanítványok és nem utolsó sorban a 
családtagok: Szabó László és Szabó Szilárd.

A könyv létrejöttének körülményeiről 
Szabó László adott tájékoztatást, beszélt 
a kutató munka, az anyaggyűjtés körül-
ményeiről, s azokról, akik ebben segítséget 
nyújtottak: képpel, információval és visz-
szaemlékezéseikkel gazdagították a könyv 
tartalmát.

Szabó Szilárd a gyermekkori foci-élmé-
nyekről beszélve tette plasztikussá, hogy az 
édesapa hogyan szeretette meg a futballt 
a gyermekeivel, a tanítványaival, hogyan 
plántálta tovább és tovább a lelkekbe a 
sport iránti rajongást a serdülő focistáktól 
a felnőtt futballistákig.

Győriné dr Czeglédi Márta és Prof. Dr. 
Dobák Miklós, az egykori tanítványok be-
széltek az egykori osztályfőnökről, aki szel-
lemi műveltségéből mindig tudott valami 
pluszt adni a tanítványainak.

Lengyel Boldizsár, a testi-lelki jó barát 
elmondta, hogy mit sugall a könyv az ol-
vasónak, ami így hangzik: becsületes küz-
delemmel lehet nyerni és méltósággal kell 
veszíteni, erről szól a sport tulajdonkép-
pen. Akár az élet: becsületesen kell leélni 
és méltóképpen befejezni. Ha ennek eleget 
tettünk, akkor azt mondhatjuk, hogy teljes 
életet éltünk. „Azt gondolom, Szabó Lász-
ló barátom teljes életet élt. Kérem, ápolják 
tisztelettel és szeretettel ezt a kis munkát.”

Szabó László Az életem volt a futball 
című munkája színes borítóval, ragasztó-
kötött kivitelben, fekete-fehér fotókkal, 62 
oldal terjedelemben készült. A kiadvány 
függelékében egy rövid fejezet a fényszarui 
színjátszás történetébe enged bepillantást 
néhány fotó és adatok segítségével.

A kötet megvásárolható a Petőfi Művelő-
dés Házba. Ára 1.000 Ft. Sugár Istvánné

Az elmúlt év augusztus 20-án a Kiss Jó-
zsef Helytörténeti Gyűjtemény udvarán 
az önkormányzati beruházásban megva-
lósított közösségi kemence avatására ke-
rült sor. A Fényszaruiak Baráti Egyesüle-
te akkor elhatározta, hogy hagyományt 
teremt, és minden év Szent István nap-
jának délutánján megrendezi a Kemence 
ünnepét. 

Az új búzából őrölt liszt felhasználásával 
megsütjük az új kenyeret, amelyet bárki 
megkóstolhat. A fiatalabb érdeklődő kor-
osztály pedig megismerheti – ahogyan 
édesanyáink, nagymamáink végezték – a 
kézi kenyérdagasztás nem könnyű fázisait: 
a kelesztést, a szakítást, a kenyérkosárba, 
majd a kemencébe rakást, a megsült ke-
nyér kiszedését. 

A kezdeményezéshez, a „Jászfényszaruért” 
Alapítvány (amely anyagilag támogatta a 
rendezvényt), az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
és a Színjátszók Baráti Köre csatlakozott.

A program előkészítésében a FÉBE e 
téren tapasztalatokkal rendelkező idő-
sebb korosztályát vontuk be, akik fiatal 
korukban maguk is folytatták, mert édes-
anyjuktól eltanulták, ezt a „mesterséget”. 
Reggel hatkor elkezdődtek a munkálatok, 
de Petőné Kati már két nappal korábban 
elkészítette a keléshez szükséges kovászt. A 
dagasztást Pető Lászlóné Kati vezetésével 
Berze Lászlóné Vityuka, Csontos Ferenc-
né Juci, Gorcsakovszki Györgyné Manyi, 
Kiss Andrásné Terike, Rácz Edit, Zsólyomi 
Jánosné Kati FÉBE tagok végezték. Fűtő-
ként Víg Antal, valamint Glöckner Sándor 
segítette a munkálatokat. 

A 15 órára meghirdetett rendezvényre 
érkezőket már az új kenyérrel vártuk, eh-
hez az első sütés kenyereit fél tizenkettőkor 
vettük ki a kemencéből. Némi ráfűtés után 

újabb három kenyértészta került a kemen-
cébe. 16 órára a harmadik turnus is kisült. 

A rendezvény kezdetekor a FÉBE elnöke 
köszöntötte a szép számmal megjelenteket. 
Pető Lászlóné Sándor Kati Szent István 
királyról a tőle megszokott magas színvo-
nalon énekelt.

A 40 éves Fortuna együttes több kor-
osztálya, így Bordás Borbála, Bordásné 

Kovács Katalin, Berze Anna, Káposzta 
Sándorné Bordás Erzsébet és Berzéné Ma-
gyar Krisztina tolmácsolásában a kenyérrel 
kapcsolatos versek, történetek és hiedel-
mek hangzottak el. Fekete Csilla egy meg-
zenesített József Attila vers eléneklésével 
zárta a szellemi tápláléknak szánt műsort. 
Kovács Andrásné Rozika közösségi játéká-
ban a 6 évestől a 66 évesig szinte minden 
korosztály képviseltette magát. Kedvére 
fogyaszthatta mindenki a zsíros és margari-
nos kenyeret, amelyre paprika, paradicsom 
és lila hagyma is jutott. A rendezvény vé-
gére a közel 100 résztvevő elfogyasztotta 
a kilenc darab 2,5 kg-os kenyeret, ami azt 
jelentette, hogy mindenkinek ízlett az idei 
új kenyér. Többen meg is jegyezték, hogy 
néhány évtizeddel ezelőtt ettek hasonlót. 

A jó hangulat csak fokozódott. Zárásként a 
Fehérakác Népdalkör jelenlévő tagjaival sok 
szép dalt énekeltünk el közösen. Köszö net 
mindenkinek, aki a rendezvény si keréhez 
bármilyen módon hozzájárult. Az internet 
hatására egy család Jászkisérről lá togatott 
el erre a rendezvényre. A helyi ér deklődők 
jöttek, mentek, de mindig teli volt érdeklő-
dővel a közösségi színtér, a fészer.

A rendezvényről készült fotók a www.
febe.hu honlapon a galériában az egyesüle-
ti rendezvények között nézhetők meg.

Tóth Tibor
Fotó: Berze Lászlóné Vityuka

Megjelent A Kemence ünnepe
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Kelet-európai cimbalom – Rock’n’Roll városunkban
Népzenei tanulmányaim során találkoz-

tam egy mackós, kedves, szigorú, de mégis 
laza művésztanárral, aki Jászfényszarun 
a művészeti iskolában oktatja a nebuló-
kat. Akkor még nem tudtam róla, mára 
azonban megtapasztaltam, hogy meny-
nyire elhivatott, tehetséges, világklasszis 
zenész, cimbalomvirtuóz. Legutóbb május 
elsején láthatta őt a jászfényszarui közön-
ség. Gondolom már kitalálták, a Népmű-
vészet Ifjú Mesteréről, Unger Balázsról, a 
Cimbaliband zenekar vezetőjéről van szó. 
Vele beszélgettem együttesükről.

Hogy alakult meg a Cimbaliband?
Már jóval a Cimbaliband előtt, a kétezres 

évek elején „szólókarrier”-be kezdtem, mint 
cimbalmos. Akkoriban Magyarországon, 
főleg a népzenében, ez nem volt jellemző, 
egyedül tanárom Balogh Kálmán volt az, 
akinek ilyen műfajban lemeze jelent meg. 
Célom a Forduló és a Második forduló című 
lemezemmel az volt, hogy bemutassam a kö-
zönségnek, az autentikus magyar népzenében 
milyen sokszínűen jelenik meg a cimbalom. 
Visszagondolva ezekre a projektekre, sikere-
sek is voltak, vagy talán még sikeresek a mai 
napig is.

Kérlek, mutasd be röviden a zenekar tagjait.
Wertetics Szlobodán barátommal a kilenc-

venes években ismerkedtem meg egy közös 
zenélés alkalmával. Vele már több munkánk 
is volt a zenekar megalakulása előtt. Rögtön 
megfogott virtuóz harmonika játéka, így 
lett ő is alapító tag a bandában. Pataj Péter 
első lemezemen a Fordulón közreműködött, 
ott figyeltem fel briliáns bőgő technikájára. 
Boda Gellért mint már említettem brácsás 
tanítványom volt, de hegedűsként keltette 

fel igazán érdeklődésemet, és hívtam a zene-
karba. Szita Eszter földim, mert ő is turai, 
benne gyönyörű egyéni hangja fogott meg. 
Örömmel vállalta a zenekari tagságot. A ta-
gok közül talán Geri története a legérdeke-
sebb. Öcsém Unger Gergő 2006-ban még 
Bányai Ákos indie-garázsrock zenekarának 
volt lelkes basszgitárosa. Hallottam, hogy 
több alkalommal a mi számainkat próbál-
gatja kísérni, méghozzá nagyon jól! Ekkor 
kérdeztem meg, hogy nem lenne-e kedve 
beszállni a bandába. Geri igent mondott, de 
persze feltételem is volt. Több éven keresztül 
tanulni kellett Samu Istvántól, Kökény Attila 
zenekarának gitárosától, és csak mikor elérte 
a megfelelő színvonalat akkor lett a zenekar 
teljes jogú tagja. Horvát Dani dobosunk 
Rodek Krisztián helyét vette át 2010-ben a 
zenekarban, általa egy igazi minden hájjal 
megkent jazz zenész került a bandába, ezzel is 
színesítve hangzásunkat. A bunyevác szárma-
zású Agatics Krunoszláv harmonikás már 
gyermekkorában a budapesti Fáklya  és Ta-
bán táncegyüttesekben szívta magába a bal-
káni zenét.. 1997-től a  Zora zenekar  veze-
tőjeként  mint harmonika virtuózt ismerhette 
meg  a világ. Számos hangfelvételen szerepelt 

és több nemzetközi fesztiválon bizonyította 
már hangszer-tudását, többek között állandó 
zenésze Geszti Péter  Gringó Sztár formáci-
ójának, és állandó vendég Orosz Zoltán har-
monikás zenekarában.

Melyek voltak a célkitűzések, és ezeket 
mennyire sikerült megvalósítani?

Alapvető célkitűzéseim között szerepelt az, 
hogy minél több fiatallal megszerettessük 
az autentikus népzenei alapokon nyugvó, 
feldolgozott cimbalmos élő zenét. Hála Is-

tennek ez többször is sikerült az elmúlt öt 
év alatt, és olyan emberekhez is eljutott mu-
zsikánk, akik előtte nem hallgattak népzenét, 
talán azért, mert a kicsit könnyebben emészt-
hető a mi „világzenénk”! Én személy szerint 
azokat a koncerteket szeretem a legjobban, 
ahol a közönség táncra perdül, mert nem 
bírja ülve hallgatni a zenénket. Ez akkor a 
legfelemelőbb, ha a közönség nem néptáncos 
berkekből kerül ki, de mégis táncra ingerli 
muzsikánk! Az öt év alatt 250 hazai, és 34 
külföldi koncertünk volt, ami szerintem ezen 
a vonalon elég jónak számít, és talán az is dob 
rajta, hogy saját magunk intézzük a zenekar 
menedzselését, mind külföldön, mind itthon! 

Szerinted mi a folk, mit jelent ez számodra? 
A folk zene, a népzene manapság erősen 

átértékelődik. A hagyományosan vett auten-
tikus népzenét múzeumi, laboratóriumi kö-
rülmények között kezelik. Ami egyik oldalról 
nagyon hasznos, viszont más oldalról, ha nem 
is káros, de téves sztereotípiákat mindenkép-
pen kialakíthat az ebben a közegben mozgó 
emberekben. A Csík zenekar átütő sikerének 
köszönhetően virágzásnak indult a folk műfaj 
világzenei vonala. Ami a balkánon evidens, az 
hogy a népzene tovább él, és fejlődik a hét-
köznapjainkban, könnyűzenében, talán ná-
lunk is kezd beteljesülni. A Cimbalibanddel 
éppen ez az érzés volt, ami megfogott minket 
a balkáni zenében, azon felül, hogy a zenekar 
egyes tagjai génjeikben hordozzák eme mű-
faj sajátosságait. A balkánon evidens, hogyha 
bekapcsolod a rádiót, akár egy kereskedelmi 
csatornát, ott biztosan 10 percen belül halla-
ni fogsz bolgár, görög, román autentikus dal-
lamot a napi könnyű zenébe csempészve. De 
ez ott nem meglepő, ez a természetes. Nálunk 
a hetvenes évektől a műfajt próbálták beska-
tulyázni, ciki volt, ha egy számban népzenei 
elem volt, és nem a nyugatot majmoltuk. Ezt 
mutatta a külső világ, de emellett kialakult 
egy belső világ is, a Táncház Mozgalom. Itt 
pedig kicsit túl sterilen, vegytisztán, fagyaszt-
va adagolták az embereknek a megőrzött 
hagyományt. A „Folkrendőrség” azonnal 
intézkedett, ha valaki változtatott egy kicsit 
saját kontójára a széki zenén, vagy eltért Net-
ti Sanyi bácsi díszítéseitől, azonnali kirekesz-
tés volt a büntetés. Szerencsére napjainkban 
talán kezd elfogatottabbá válni, ha valaki 
mély, saját gyökerekből táplálkozó élő akusz-
tikus zenét muzsikál. Nem csak a táncházas 
közönség ropja a zenére a szabályos táncot, 
hanem a szomszéd zöldséges, vagy a postás is 
kifejezi elismerését a FOLK-zenésznek! Talán 
mondhatom, hogy én is olyan vagyok, mint 
tanáraink, nagy elődeink, a gyimesi Zerkula, 
a szentiványi Toni Árpád, vagy a turai Szénási 
Tibor Toskó. Hétről hétre tanulok, keresem, 
kutatom azt a dallamot, melyre a legjobban 
mulat a közönség, és legjobban a szívükhöz 
szól! És ha eljön a „szombat esti bál” ideje ak-

„A népzene tehát a természet tüneménye” (Bartók)

Kép: Konkoly László · Forrás: Internet
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kor bizonyíthatunk bandámmal! Ezért ked-
venceim azok a Cimbaliband koncertek, ahol 
a laikus közönséget tudjuk megénekeltetni, 
megtáncoltatni! Mert itt mutatkozik meg 
igazán a folk ereje!

Szívesen kísérleteztek, kollaboráltok más 
stílus képviselőivel. Kik ők és mi a hozadéka 
a zenekar számára?

Alapvető célunk az, hogy elrugaszkodjunk 
kicsit a népzene formális, szabályokkal tűz-
delt világától. Több számot saját magunk 
írtunk, és nem csak feldolgoztunk. Koráb-
ban 1999-től 2001-ig tagja voltam Dresch 
Mihály zenekarának, így a jazz zene sem áll 
tőlem távol. Nagyon nagy hatással volt mu-
zsikánkra tanárom Balogh Kálmán. A kilenc-
venes évek elején ő ismertette meg velem a 
cimbalmot a balkáni népek zenéjében. A ki-
lencvenes évek közepén több helyen jártam 
és gyűjtöttem Erdélyben és Romániában, 
ahol Toni Árpád marosvásárhelyi cimbal-
mostól az erdélyi cimbalmozást, míg Cosma 
Piticu temeliai (Moldva, Bacau környéke) 
cimbalmostól a román zene alapjait leshet-
tem el. Később az itt megszerzett tudást a 
Cimbalibandben kamatoztattuk. A zenekar 
hangzását több magyar és balkáni zenekar is 
befolyásolta Tendl Pál zenekarától a Taraf de 
Haidoukson, Django Reinhardon át az Emil 
Rulezig. Az elmúlt öt évben olyan művészek-
kel dolgoztunk együtt, mint Gryllus Dorka, 
Marozsán Erika, Dióssy Ákos (Kispál és a 
Borz, Kiscsillag), Sebestyén Márta, az ame-
rikai Hawk and a Hackshaw zenekar, a spa-
nyol La Musgana zenekar, vagy a lengyel Caci 
Vorba banda, és többször vendégünk volt Pál 
István Szalonna és Radics Ferenc (a Magyar 
Állami Népi Együttes prímásai), de Lajkó 
Félixxel és Pettik Ádámmal (BesH o DroM) 
is nagyot jammeltünk.

Aktív és naprakész a kapcsolat a közönség-
gel. Milyen csatornákon nyomultok, mennyi 
munkával jár ez, mennyire tud személyes len-
ni, mi jön vissza ebből?

A világháló sokat segít a szervezésben, fő-
leg a közösségi szájtoknak köszönhetünk sok 
mindent. Kezdetekben a Iwiw-en ismerték 
meg az emberek a zenekart, majd követke-
zett egy rövid Myspace korszak, de manapság 
szinte egyeduralkodó lett a Facebook. Öröm-
mel mondhatom, hogy Facebook oldalunk-
nak jelenleg közel 3000 rajongója van. Ez 
az egyik legfőbb csatornánk, és itt kapjuk a 
legtöbb visszajelzést. Internetes jelenlétünk-
ben még állandó összetevő a Youtube videó 
megosztó oldal, melyen van olyan videónk, 
amit már több mint 40.000-en megnéztek. 
Másik nagyon fontos dolog weboldalunk és 
hírlevelünk. 

A nyár is sok-sok fellépéssel telt el. És persze 
nemcsak kis hazánkban, hanem a határa-
inkon túl is nagy sikerrel szerepeltetek. Még 
Japánban is turnéztatok! Kívánom, hogy ez a 
lendület és sikersorozat tovább folytatódjon! 
Mindig tudjatok megújulni, hogy unokáitok 
is részesei lehessenek a ti zenei csodátoknak!

Kaszai Martin

Jövőre lesz 10 éve, hogy együtt bal-
lagtunk az általános iskolából. Iskolai 
rendezvényeken énekelt, ma pedig már 
a tengeren túl is ismerik a hangját. Régi 
jó barátnőmmel, Kaszai Lilivel beszél-
gettem a hétköznapjairól, fellépéseiről 
és a zenéről.

Sok jászfényszarui nem is sejti, hogy az 
elmúlt pár évben hivatásos énekesnő let-
tél. Hogyan lettél a Besh o Drom zenekar 
oszlopos tagja?

2009 őszén léptem fel először a Besh o 
Drommal Svájcban, mint helyettes. 2010 
májusa óta vagyok állandó tagja a zene-
karnak. Nagyon élvezem, az elejétől kezd-
ve jól kijövünk a többiekkel is. Sokkal 
problémásabb volt leküzdenem a kezdeti 
lámpalázat, ami a színpadra lépéssel járt.

Milyen műfajú zenét játszik a zenekar?
A Besh o Drom kelet-európai zenét ját-

szik, ötvözve a balkáni és a magyar nép-
zenét. Hangszerek sokaságát szólaltatjuk 
meg: szaxofon, klarinét, cimbalom, dob, 
szólógitár, basszusgitár, darbuka, és persze 
énekelünk is.

A nyár még javában zajlik, hetekig kül-
földön voltál. Erdély, Egyesült Királyság, 
Kanada, Franciaország. Többet utaztál a 
nyáron, mint sokan egész életükben. Ho-
gyan fogadtak benneteket az emberek?

A zenekar már szinte megalakulása óta 
sokat turnézik külföldön. Határainkon 
túl nagyon szeretik a balkán zenét, klu-
bokban, fesztiválokon is fellépünk. Itt-
hon is volt egy időszak, amikor népszerű 
volt, mostanában sajnos kevésbé. Tavaly 
áprilisban jelent meg a Kertünk alatt 
című lemezünk, amit a tavalyi világzenei 
vásáron (WOMEX) Koppenhágában is 
népszerűsítettek, és ennek köszönhetően 
újra beindultak a külföldi fellépéseink, 
itthon sajnos egyre kevesebb a felkérés.

Ha jól tudom, a montreali Jazz Feszti-
válon is felléptetek. Óriási élmény lehe-
tett! Ez is az új lemeznek volt köszönhető? 

Az előbb említettem a WOMEX-et, 
ott figyelt fel ránk egy menedzser. A 
Canadian Council-hoz (a kanadai kor-
mány kultúrával és művészetekkel foglal-
kozó szervezete) írt pályázatot, hogy ki-
utaztathasson és felléptethessen minket. 
Megnyerte, így jóformán bejártuk egész 
Kanadát egy turné keretein belül. Az uta-
zás minden esetben nagyon fárasztó, de 
egyébként fantasztikus volt.

Hogyan kerültetek Algériába? Az egy 
teljesen más világ. Hogy érezted magad?

Egy Európai Uniós programsorozat 
kapcsán léptünk fel. Minden tagállam 
egy koncert erejéig felléptetett egy világ-

zenei együttest a fővárosban, Algírban, 
ahol az ország egyetlen koncertterme 
van. Nagyon büszkék voltunk, hogy mi 
képviselhettük Magyarországot. A rob-
bantások miatt ott szinte egyáltalán nin-
csenek turisták, pedig gyönyörű ország. 
Azt hittem, hogy ilyen hely tényleg csak a 
filmekben létezik.

Augusztus 19-én Jászfényszarun léptek 
fel. Itt sokan gyerekkorod óta ismernek. 
Milyen lesz előttük fellépni? Várod?

Nagyon várom és izgulok is! Sokak sze-

mében még az a kép él, amikor kiálltam 
10 évesen népviseletben a színpadra. Én 
ma is „csak” egy Kaszai Lili vagyok, aki 
Jászfényszarun nőtt fel. Mindenesetre 
mindenki hozzon magával jókedvet és 
kényelmes cipőt, mert megtáncoltatjuk 
az otthoniakat!

Mi újság a BaHorKa háza táján? 
Idén van a megalakulásunk 5. évfor-

dulója. Épp nemrég nyertünk meg egy 
Hagyományok Háza által kiírt 50 órás 
lemezpályázatot. Egy kész pályaművel 
kellett nevezni, és mi egy gyereklemezt 
készítettünk Széles a Duna címmel, mert 
ezt a címet viseli a legújabb BaHorKa 
mesénk. Az elmúlt 2-3 évben lett a fő 
profilunk a mese, szóval van több is, ki-
fejezetten gyermekkorhoz kapcsolódóan, 
most pedig Szent Istvánról és az aratásról 
készül egy.

(folytatás a 20. oldalon)

Kaszai Lili

Kisvárostól a nagyvilágig
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Rendőrségi hírek
Tisztelt Olvasó!
A város életében kiemelt tárgyi súlyú 

bűncselekmény nem valósult meg legutób-
bi jelentkezésem óta. Közlekedési baleset 
nem történt. 

Véget ért a vakáció. A gyermekek és szü-
leik figyelmét ismét a tanulás tölti ki, rend-
szeresen látogatják a tanintézményeket. 
A középiskolába naponta utazó fiatalok 
figyelmét az értékeik megőrzésére hívom 
fel a tömegközlekedési eszközökön, pá-
lyaudvarokon. Csak a szükséges értékeket 
vigyék magukkal az iskolába! Az iskolakez-
dést követően emelkedik Jászfényszarun is 
a forgalom, az intézmények környezetében 
veszélyes közlekedési szituációk alakulnak 
ki. Az oktatási intézmények megközelíté-
se során fokozott figyelmet kell tanúsítsa-
nak, a kijelölt gyalogos átkelőket szükséges 
használniuk az úttesten átkelés során! Ké-
rem, a kis iskola előtt is tegyék meg azt a 
kis távolságot, tervezzék át a reggeli útvo-
nalaikat, és a Kossuth Lajos út Szabadság 
út kereszteződésénél kialakított gyalogos 
átkelőt használják az iskola megközelíté-
se során. A Rendőrség és a Polgárőrség is 
segíteni fogja a biztonságos közlekedést, 
azonban ha betartják az alapvető KRESZ 
szabályokat – a hibás gyakorlati szokáso-
kat félretéve –, biztonságosabbá tehetik a 
mindennapokat. Egyértelműen a fentieket 
mondatják velem a kis iskolával szemben 
folyamatban lévő építkezések, ezért kérem 
Önöket, a kijelölt gyalogos átkelőhelyet 
vegyék igénybe!

A Szabadság úton történt farongálás 
ügyében lezárta a nyomozást hatóságunk. 
A város Önkormányzata 100.000 Ft 
nyomravezetői díjat ajánlott fel a nyomo-
zás eredményessége érdekében. A rendelke-
zésre álló adatok alapján hatóságunk min-
den körülményt alaposan megvizsgált az 
elkövető kézre kerítése érdekében, ami az 
elkövető személyazonosságának megállapí-
tásához segítette a rendőrséget. A nyomra-
vezetői díj elősegítette a nyomozás eredmé-
nyességét. Az elkövető egy jászfényszarui 
lakos, 18 éves fiatalember, aki a szórako-
zóhelyeken történt kikapcsolódást köve-
tően nem tudta kontrollálni a tetteit, és 
elkövette a város életét felbolydító cselek-

ményt. A hasonló esetek 
megelőzése érdekében a 
szórakozóhelyek ellenőr-
zését a jövőben fokozni 
szándékozik hatóságunk. 
A szórakozóhelyek üze-
meltetői is partnereknek 
kell legyenek ebben a 
munkában, elősegítendő 
azt, hogy a városban nyu-
godt körülmények kö-
zött szórakozhassanak a 
fiatalok, nem zavarva a 
szórakozóhelyek lakókörnye zetét, és nem 
veszélyeztetve a fiatalok testi épségét.

A város több pontján folyamatban lévő 
útfelújítási, építkezési tevékenységek kör-
nyezetében fokozott figyelemmel közleked-
jenek, figyeljenek a megváltozott forgalmi 
rend bevezetésére! Legyenek egymással és a 
felújítást végzőkkel szemben előzékenyek, 
ne a megszokott módon közlekedjenek! A 
kiépült és a tartós forgalmirend-változáso-
kat vegyék figyelembe (Coop parkolónál, 
Alvégi játszótérnél, temetőknél, Posta, Ta-
karékszövetkezet előtti parkolásnál), mert 
azok be nem tartása esetén – amellett, hogy 
szankciókat ír elő a jogszabály – balesetet 
idézhetnek elő! A városban mozgássérültek 
részére kialakított parkolókat csak azok ve-
gyék igénybe, akik erre jogosultak! 

Ingatlanaikat és járműveiket kérem, zár-
ják be akkor is, ha a jármű az udvaron vagy 
az üzlet előtt parkol, ne legyen a bűnelkö-
vetők könnyű célpontja. Élnek, mozognak 
a városban olyan személyek, akik szemreb-
benés nélkül elveszik embertársaik vagyon-
tárgyait. Vannak közöttük olyanok, akik-
ről ezt feltételezik, és olyanok is, akikről 
nem. Annak érdekében, hogy szeretteink, 
szomszédaink ne válhassanak sértetté, ké-
rem, figyeljenek oda egymásra!

A gyanúsan viselkedő idegeneket azon-
nal jelentsék a rendőrségnek!

Nehezítsük meg együttesen a bűnelkö-
vető személyek dolgát!

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

Fax: 06-57/422-138
Terenyi Imre rendőr főhadnagy,

Rendőrőrs parancsnoka

(folytatás a 19. oldalról)
Ha jól sejtem, a BaHorKa és a Besh o 

Drom mellett mással is foglalkozol. Mit 
csinálsz a fellépések mellett? 

Természetesen dolgozom a fellépések 
mellett. Néptánctanár vagyok Százha-
lombattán és Budapesten is. Emellett 
szeptembertől a Táncművészeti Főiskola 
néptáncpedagógus szakos hallgatója le-
szek, ami mindig is nagy vágyam volt. 

Pihenésre jut idő valamikor?
Nekem az a pihenés, amit csinálok, és 

ez így van rendjén. Ha csupán munka-
ként, kötelességként tekintenék a táncra 
vagy az éneklésre, már rég felőrölt volna. 
Tény, hogy más az életritmusom, mint 
sokaknak, pláne, ha fellépésről fellépésre 
utazom, de már megszoktam.

Mi az, amivel több lettél, mióta ismert 
énekesnő vagy?

Azt, hogy emberileg más lettem-e, a 
körülöttem élők tudnák megmondani. 
Szakmailag, éneklésben mindenképpen 
fejlődtem, a rutin nagyon sokat számít. 
Szép lassan megtanultam, hogy hogyan 
tudok tudatosan adni az embereknek. 
Sokszor abba gondolok bele, hogy ami-
kor előttük állok, a legtöbbet kell nyújta-
nom, hogy minél jobban érezzék magu-
kat, mert van, aki egy évben egyszer jut el 
koncertre. Mi van, ha az éppen egy Besh 
o Drom?

Sok év után most találkoztam újra Li-
livel személyesen. Jó volt látni, hogy nem 
ragadta magával a hírnév, hogy valóban 
az a Kaszai Lili maradt, aki azelőtt volt. 
Kívánom, hogy minden álma és célja vál-
jon valóra, hiszen nagyon sokat dolgozott 
azért, hogy eljusson idáig. Sok sikert, Lili! 
Büszkék vagyunk Rád!

Kép és szöveg: Szilágyi Erzsébet

Hozzávalók:
Fél kg liszt, 2 tojás (meg a kenéshez), 1 kis 

doboz tejföl, 15 dkg darált trappista sajt, 1 
csapott evőkanál só, 1 élesztő, 25 dkg mar-
garin.

Elkészítés:
A lisztet, margarint, élesztőt elmorzsoljuk, 

beleütjük a tojásokat, hozzáadjuk a reszelt 
sajt felét, a tejfölt, a sót, majd összegyúrjuk. 
Nem kell állni hagyni. Kinyújtjuk kb.1 cm 
vastagra, derelyeszaggatóval másfél ujjnyi 
csíkokra vágjuk, majd a csíkokat daraboljuk, 
megkenjük tojással, majd a maradék sajttal 
megszórjuk. Kivajazott, kilisztezett tepsibe 
helyezzük a rudakat. Gázsütőben közepes fo-
kozaton 10–15 percet sütjük.

A támogatás célja: a nemzeti kultúrkincs 
megőrzése, a hazai és a határon túli magyar 
kiadók által megjelentetett értéket képviselő 
könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a 
hazai és a határon túli könyvtárakon keresz-
tül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs 
magyar szerzők támogatása, megismertetése. 
A Városi Könyvtár idén is 550 ezer forint-

nyi összeget fordíthat állománygyarapítás-
ra a Márai-program jóvoltából. A Nemzeti 
Kulturális Alap pályázatának segítségével a 
szép- és a szakirodalom egyaránt gyarapodik 
számos kötettel. Ebben az évben eltörölték a 
könyvtárak számára azt az előírást, hogy fele-
fele arányban válasszanak a tényirodalmi és a 
szépirodalmi listáról. Nagy Ildikó

Márai-prograM 2. forduló 
a Városi Könyvtár újra nyert

Sajtos rúd
A Múzeumok Éjszakájára
meghirdetett sütiverseny

győztes receptje
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TájékoztatásIsmét szól a csengő
A Szentcsalád téri autóbuszváró átépítése 

miatt ideiglenesen áthelyezésre került az ed-
dig a templom mellett található megálló. A 
kivitelezés befejezéséig, amely előreláthatóan 
2012. november 20-ra várható, új helyszíne a 
Parókiával szemben a templom parkolójában 
található.

Tanczikó Attila
pénzügyi, műszaki ügyintéző

A FÉBE Színházba járók Baráti Köre szer-
vezésében 2012. október 07-én (vasárnap) 
de. 9 órakor különjáratú autóbuszt indít Bu-
dapestre. A Magyar Állami Operaházban 
(1061 Bp. Andrássy út 22.) a 11 órakor 
kezdődő Erkel Ferenc-Egressy Béni: Hu-
nyadi László operát három felvonásban, 
magyar nyelven nézzük meg. A főbb szere-
peket játsszák: Nyári Zoltán, Cser Krisztián, 
Miklósa Erika, Káldi Kiss András és sokan 
mások. Karmester: Héja Domonkos, rende-
ző: Szűcs Gábor, díszlettervező: Libor Kata-
lin, jelmeztervező: Kárpáti Enikő, koreográ-
fus: Kovács Gergely Csanád

Az előadásra útiköltséggel együtt 6.000 Ft/db 
és 5.300 Ft/db áron a földszintre tudunk II. 
és III. helyosztályú jegyet biztosítani. Jelent-
kezni Tóth Tibornál a +36/30-337-3336 
vagy este a +36-57/422-871 telefonszámo-
kon lehet. 

Tóth Tibor

A Pusztamonostoriak Baráti Köre 2012. 
szeptember 8-án (szombaton) Toepler Ist-
ván Fogathajtó Emlékversenyt rendez a 
pusztamonostori művelődési ház kertjében. 
Nevezni a verseny napján a helyszínen 7 és 8 
óra között lehet pónik – kettes fogat, lovak – 
egyes és kettes fogat kategóriákban. Hét órá-
tól fogatok érkezése, regisztráció, pályabemu-
tató, reggeli. 8 órakor ünnepélyes megnyitó. 
8 óra 30 perctől fogatok felvonulása a tele-
pülésen, koszorúzás Toepler István sírjánál. 
10 órakor akadályhajtás I. forduló, 14 órakor 
akadályhajtás II. forduló, 17 óra 30 perckor 
ünnepélyes díjkiosztó, tombolasorsolás. 

Kísérő programok: Lovak, tájak, emberek – 
kortárs festőművészek kiállítása a művelődési 
ház nagytermében. Úton vagyunk mindany-
nyian – Kovács Anikó festőművész, költő 
ünnepélyes, műsoros könyvbemutatója, 14 
órakor pezsgőbontás a művelődési ház nagy-
termében. Póni lovaglás, népi játékok, búcsús 
mutatványosok, jótékonysági tombola. 

A rendezvény ideje alatt étel, ital a helyszí-
nen kapható, a belépés díjtalan!

Tóth Tibor

Augusztus 20. a pedagógustársadalom szá-
mára nem csupán Szent István, az új kenyér 
ünnepét jelenti, hanem azt is, hogy véget 
ért a nyári pihenés és itt az ideje munkához 
látnunk. Ugyanis az a szűk két hét szeptem-
ber 1-ig hamar elszalad és nekünk megfelelő 
módon kell fogadnunk az iskolába érkező 
tanulókat. Így az ünnep után alakuló érte-
kezlet, tanévnyitó értekezlet, teremdekorálás, 
éves munkatervek készítése, tankönyvosztás, 
pótvizsgák és mindenféle egyéb előkészületek 
töltik ki napjainkat… A legelső szeptember 
3-i becsengetés és a tanév utolsó, június 14-i 
kicsengetése közötti tíz hónapban nagy mun-
ka vár ismét iskolánkban a 24 osztályra! Ta-
nulólétszámunk ebben a tanévben is 470 fő 
körül mozog, az utóbbi évekhez hasonlóan, 
közülük 58 kisdiák kezdi tanulmányait az 
első osztályokban. Ők egy hazajárós és két is-
kolaotthonos osztályban kezdik iskolai pálya-
futásukat. Osztályfőnökeik Lajkóné Tanczikó 
Tünde, Bujákiné Szabó Anita-Fáczán Izabel-
la, Nagy Natália-Nemes Anita. Az ötödik osz-
tályok új vezetői dr. Kocsisné Horti Monika, 
dr. Menyhártné Mészáros Zsuzsanna és Nagy 
Józsefné lesznek. A délutáni tanulásban segít-
séget nyújt és rendelkezésére áll két napközis 
csoport az alsó tagozatos és tanulószoba a fel-
ső tagozatos tanulók számára.

A város önkormányzatának köszönhetően  
most is lehetősége lesz a gyermekeknek ér-
deklődésüknek megfelelő szakkörökben bő-
víteni ismereteiket, tantárgyi versenyekre 
felkészülni. Mint ahogyan az önkormányzat 
jelentős támogatásával a tanulók tankönyvei-
nek árából a szülők csupán 40 %-ot fizetnek.

Nos, minden készen áll! A gyerekeknek jó 
tanulást, sok-sok szép jegyet a tájékoztató fü-
zetbe, a pedagógusoknak pedig a jó munka 
mellett a szokásos türelmet kívánom, hiszen 
az mindig meghozza a gyümölcsét!

Kovács Lászlóné

A nyári nagytakarítás a szokásoknak megfe-
lelően megtörtént. Ismét kaptunk segítséget, 
főként a textíliák mosására vállalkoztak a szü-
lők. A gyermekek elhelyezése a takarítási szü-
net alatt nem okozott problémát, hiszen amíg 
az egyik óvoda zárva volt, a másik fogadta a 
gyermekeket. A Napsugár Óvodában szemé-
lyi változás történt, hiszen Borbély Lajosné 
Magdi dajka néni nyugdíjba vonult. Helyét 
hamarosan új dolgozó tölti be, aki pályázat 
útján kerül kiválasztásra. A pályázatok már 
megérkeztek, a döntés még folyamatban van. 

Még néhány hét és vége a nyárnak. Intéz-
ményünk szeptember 3-tól, hétfőtől várja 
a gyerekeket az óvodába. Kérünk mindenkit, 
aki nem járt a nyáron, kérjen orvosi igazo-
lást gyermekorvosától arról, hogy gyermeke 
egészséges, közösségbe mehet. Ne feledkezze-
nek el a gyermekek étkezési bejelentéséről. 
E nélkül nem tudjuk fogadni a gyermekeket.

A legkisebbek beszoktatásáról a csoportban 
dolgozó óvónők szülői értekezlet keretében 
adnak tájékoztatást.

A Napsugár Óvodában a szülői értekezlet 
2012. augusztus 27-én 16.30-kor kezdő-
dik. A Szivárvány Óvoda szülői értekezlete 
2012. augusztus 27-én 17 órakor lesz.

Hogyan alakulnak a 2012/13-as nevelési 
évben a csoportok?

NAPSUGÁR ÓVODA
Maci csoport (a legkisebbek)

Induló, azaz szeptemberi létszám:
19 gyermek, év végére várhatóan 30 fő

Óvónők: Dobák Ágota Zsuzsanna,
Klippánné Jáger Melinda

Ficánka csoport
Létszám: 28 gyermek
Óvónők: Mezei Zsoltné Paula,

Tanczikó Beáta
Dajka: Urbán Lászlóné Mariann

Méhecske csoport 
Létszám: 28 gyermek
Óvónők: Dobák Jánosné Kati,

Földvári Dorottya
Dajka: Langó Miklósné Ica

Süni csoport
Létszám: 28 gyermek
Óvónők: Cseszkóné Zsámboki Tímea,

Kovácsné Papp Andrea
Dajka: Garasné Zsólyomi Katalin

SZIVÁRVÁNy ÓVODA 
Csiga-biga csoport (a legkisebbek)

Induló létszám: 22 gyermek,
év végére várhatóan 30 fő

Óvónők: Luda Ottóné Zsuzsi,
Szakaliné Hesz Katalin

Dajka: Kóródi Antalné Kati
Katica csoport

Létszám: 29 gyermek
Óvónők: Csuzzné Lovász Mária,

Jarábikné Sinkovics Andrea
Dajka: Csépány Miklósné Izabella

Süni csoport
Létszám: 30 gyermek
Óvónők: Mezeiné Folyó Angéla,

Földvári Edit
Dajka: Kókainé Mészáros Éva

Pillangó csoport 
Létszám: 29 gyermek
Óvónők: Szarka Gáborné, Judit,

Palkovics Péterné, Zsuzsi
Dajka: Bőti Józsefné Marika

Földvári Edit

Színházi program

Kitekintő
programajánló

Júliusi
anyakönyvi hírek

SZÜLETTEK: Farkas László (Mezei Henriet-
ta), Kiss Viktória (Kónya Orsolya), Mészáros 
Nóra (Kisnémeth Orsolya), Radics Gyula 
(Szántai Kis Anett), Radics Zsanett (Radics 
Mónika).

HÁZASSÁG KÖTÖTTEK: Juhász Tibor és 
Langó Zsuzsanna, Kollár Zsolt és Tóth Zsu-
zsanna.

ELHUNYTAK: Jánosi József (48), Mizsei Fe-
renc (62), Rózsa Sándorné Ágoston Piroska 
(87), Sándor Imréné Barna Terézia (92).

Óvodai hírek
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  ....... határozatlan
Foglalkoztatás jellege:  ....................................... teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:  ....................................... Jászfényszaru

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
gondozó tevékenység a végzettségben meghatározott kompeten-
ciának megfelelő munkavégzés, a munkaköri leírásban rögzített 
irányelvek szerint.

Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
· Az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében foglal-

tak szerinti képesítés.
· Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírásának szempontjából előnyt jelent: 
· jászfényszarui lakhely,
· idősellátásban szerzett szakmai gyakorlat, megfelelő motiváltság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
· Önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok máso-

lata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. (Az 
erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás elfogadható.) 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. szeptember 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 5. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Já-
nosné intézményvezető nyújt, a 57/422-148-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton, a gondozasi.kozpont@pr.hu email címre.
Postai úton, vagy személyesen az 5126 Jászfényszaru, Bajcsy-Zsi-
linszky út 7. címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a Gondozási 
Központ vezetője fogja kiválasztani. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 7.

MAYA
GYeRMekdiVAt!
Értesítjük kedves vevőinket, hogy új helyre költöztünk.
Mindenkit szeretettel várunk a megszokott minőséggel és kedve-
ző árainkkal a Fürst Sándor út 10. szám alatt
(FEDÓ Optika mellett). Üdv.: Maya

Jászfényszaru Város Gondozási KözpontJa

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet házi Gondozó
munkakör betöltésére.

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Apróhirdetés

„Még látom, ahogy jössz felém
és érzem kezed melegét.
Nem búcsúztál csak itt hagytál,
most érted ég a gyertyaláng.
Ha feljönnek a csillagok,
egyikben majd Te ragyogsz.”

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik szeretett fiunk

JÁNOSI JÓZSEF
temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Jászfényszarun a Televízió utcában (Samsung mögött)
3 szintes családi ház eladó.

Tel.: +36-30/294-9014

Garázsban tartott 1991-es évjáratú (85.000 km)
1500-as Lada sürgősen eladó.

Ugyanitt
400 l-es fagyasztóláda eladó.

Tel.: +36-30/271-3632

Köszöntések

Szeder Lászlónénak szerető családja kívánja, hogy lelje örömét még 
nagyon sokáig virágoskertjében, és Isten éltesse születésének évfordulója 
alkalmából!

Nagy Lajos augusztus 9-én ünnepelte 75. születésnapját, augusztus 12-
én pedig feleségével 50. házassági évfordulójukat. Sok szeretettel gratulál 
családjuk, és még nagyon sok szép együtt eltöltött békés, boldog évet kí-
vánnak nekik jó erőben, egészségben és szeretetben.

Emlékezés

MÉSZÁROS KÁROLy
halálának 10. évfordulójára.

Szerető családja
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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!
• Diákkedvezmény –30%
• Nyugdíjas kedvezmény –30%
• Keretek –30%, –40%
• Napszemüvegek –30%
• 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!

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

Komplett

magánfogászati
rendelés

2012. szeptember 1-től
Jászfényszaru, dózsa gy. u. 14. sz. alatt.

Fény Dental
Fogászati Centrum KFt.

Időpont-egyeztetés
telefonon vagy személyesen. 

Tel.: +36-30/947-7453

Külsős orvostól fogtechnikai munkát vállalunk.

Jó minőségű
pálinkafőzés rövid határidővel,

kedvező áron Jászfényszarun.

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

kis- és nagyfogyasztót kiszolgálunk!

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.

Csempék, padlólapok széles választékban…

  tégla akCió

Csempék 990/m2-től	 45NF	 390/db
Beltéri	járólapok	 990/m2-től	 38NF	 330/db
Fagyálló	járólapok	 1.490/m2-től	 30NF	 290/db
GRESS	járólapok	 1.450/m2-től	 10NF	 270/db

Nagyméretű	járólapok	45x45				1.850/m2-től

Burkolási kiegészítők A-tól Z-ig !!!

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

ÖRÖKZÖLDEK!
Oszlopos, gömb és sövény tuják eladók.

Jászfényszaru, Kossuth L. út 77. Tel.: 06-30/219-93-85 (Karizsné)
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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: „A mindennapi kenyér megáldása előtt”
Fotó: Pál Alíz

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

Mozgalmas felkészülésen van túl valamennyi 
korosztályunk. Felnőtt csapatunk is célegye-
nesbe érkezett a felkészülésben. Célunk a me-
gyei II. osztályú bajnokság dobogója, amelyben 
nagy szerep hárul az újonnan érkezőkre. Kék-
fehérbe öltözött a nyáron Bálint Zoltán és Jáger 
Péter (Jászárokszállás), Vaszicsku Zoltán (FC 
Hatvan), Horváth Dániel és Horváth László 
(Csány), Szabó Zoltán (Jászjákóhalma), Oláh 
Tamás (Újszász), valamint Pető Gábor (GEAC). 
Reméljük, hogy valamennyien segíteni tudják 
csapatunkat a kitűzött céljaink elérésében! Tá-
vozott csapatunktól Juhász Tibor (Jászberényi 
SE), Luca Marius (Tószeg) és Bojtos Norbert 
(Jászboldogháza), akiknek további sikereket kí-
vánunk! 

Ifjúsági csapatunk is erősödött néhány te-
hetséges játékossal, így jogos elvárás a fiúktól, 
hogy dobogós helyen fejezzék be a bajnokságot. 
Érkezett Görbe Bence és Farkas Viktor Jászbe-
rényből, míg a Márton fivérek – Gergő és Dávid 
– Jánoshidáról kerültek hozzánk. Mindnyájuk-
nak sikeres szereplést kívánunk! A csapat embert 
próbáló edzőtáborban vett részt Jászboldoghá-
zán, ahol Szászi Gábor napi két edzést vezényelt 
a csapatnak. Emellett strandolás, vetélkedők, 
ping-pong verseny színesítette a heti progra-
mot. Külön köszönet a segítő szülőknek: Szakali 
János és neje Katika, valamint Penczner László 
és neje Renáta gondoskodtak a fiúkról, biztosít-
va a kitűnő hátteret a szakmai munkához!

Az őszi szezon mérkőzéseire szeretettel várjuk 
lelkes szurkolóinkat!

Mozogjanak sokat!
Vitányi Szabolcs

2012. szeptember 16-án
a Temető Kápolnában.

Szentmise délelőtt 11 órakor lesz,
utána Körmenet.

Rossz idő esetén minden
a Templomban kerül megtartásra.

Kiss Gábor plébános

Értesítem Önöket, hogy Jászfényszarun az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása 2012-ben a 
következő helyszíneken és időpontokban lesz:

2012. szeptember 01. (szombat) 9–12 óra Tűzoltó szertár
2012. szeptember 08. (szombat) 9–12 óra Tűzoltó szertár
2012. szeptember 12. (szerda) 9 óra Vasút tanya
2012. szeptember 12. (szerda) 10 óra Palla tanya

Pótoltás:
2012. szeptember 15. (szombat) 9-12 óra Tűzoltó szertár

A 4 hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni oltása kötelező, az oltás alól elvont ebek tulajdo-
nosaival szemben szabálysértési eljárás indul. Az oltás díja: 3.200 Ft/eb, amely összeg tartalmazza 
az állat súlyának megfelelő mennyiségű féreghajtó tabletta árát is. Az ebek veszettség elleni oltására 
lehetőség van még Jászfényszaru, Vasvári Pál u. 59 szám alatti székhelyemen, rendelési idő alatt. Az 
oltás díja: 4.000 Ft/eb. Rendelési idő: hétfő és szerda: 16–20 óra. A fentieken kívül természetesen 
vállalom az ebek jászfényszarui tartási helyén történő oltását is (első eb 4.500 Ft, minden további 
4.000 Ft). Jászfényszaru, 2012. 08. 21. – dr. Menyhárt Péter

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 1995. évi XLII. törvényben meghatározott kötelező kémény-
seprő-ipari közszolgáltatást Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve Szolnok Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területén belül, így Jászfényszaru településen is a Fűtéstechnikai Kft. látja el.

A törvény szerint a helyi önkormányzat által szervezett és e törvényben meghatározott ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatást a tulajdonos köteles igénybe venni. A Fűtéstechnikai Kft. 
Jászberényi Kirendeltsége előzetesen értesítette a hivatalt, hogy Jászfényszaru területén a kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2013. I. félévében február, március és május hónapokban 
fogják végezni. A szolgáltatás tényleges időpontjáról 8 nappal előbb fognak értesítést küldeni.
Kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások:

· kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása
· kémények időszakos műszaki felülvizsgálata,
· kémények használatával kapcsolatos  szakvélemények adása.
Kérjük, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve, a közszolgáltatás elvégezhetőségének felté-

teleit biztosítani szíveskedjenek majd. Dr. Voller Erika – jegyző

2012. szeptember 14-én (pénteken) 18.00 órától
a Régi Vásártéren (Zsámboki út mellett)

A szabadtéri színpadon zenél:
a Bringaroll Együttes (ex Meteor)
(Antal János, Csécsei Ferenc, Csuka Tibor, Rimóczi Róbert)
a Golf Együttes
(Ézsiás Sándor, Harnos Miklós, Laczkó Lajos, Mészáros László, Nádudvari László)
a Helikon zenekar
(Laczkó Lajos, Kompolti László, Mészáros László, Sárközi Pál, Sárközi Viktor, Tóth Gábor)
a Swing Együttes
(Bódi Tamás, Ézsiás Sándor, Hornyák Péter, Nagy Tibor)

A rendezvényre szeretettel várjuk a nosztalgia zenét kedvelő közönséget. 
Kérjük az érdeklődőket gyalogosan érkezzenek a helyszínre. a Szervezők

SporthírekTisztelt Ebtartók!

TÁJÉKOZTATÁS a kéményseprési szolgáltatásról

Meghívó
Nyárbúcsúztató Nosztalgia Tábortűz zenével

Szent Kereszt Búcsú

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: ............................................ 423-938 és (+36)-30/429-4195
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  ............................................................................ (+36)-40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: .......................424-046, vagy (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  .................................................................. 522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  .......................................................................... (+36)-30/3460-366
Polgárőrség:  ................................................................................................(+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő: .....................................................................................(+36)-30/611-3472

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK


