
2014. május Ára: 200 Ft 25. évfolyam 5. szám 

JÁ
SZFÉNYSZARU VÁROS LAPJ

A

Ünnepélyes alapkőletételMeghívó
Nagy tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját

a 2014. júNius 4-éN, szerdáN 18.00 óraKor
Kezdődő TriaNoNi megemléKezésüNKre.

Program:
17.45-től gyülekezés a 32. sz. főút

és a 3106 jelű út körforgalmi csomópontjánál.
18.00 órakor Megemlékezés és koszorúzás.

18.45 órától ünnepi szentmise a világ bármely pontján élő
magyarokért és a város lakosaiért a római katolikus templomban.

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond
Kiss Gábor esperes plébános.

A szentmisét követően mécsest gyújtunk az áldozatok emlékére, melye-
ket az I. Világháborús emlékmű előtt helyezünk el.

A program zárásaként a megújult Régi Kaszinó Étterembe várjuk
az érdeklődőket egy baráti beszélgetésre.

Tisztelettel:
 Győriné Dr. Czeglédi Márta Dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

2014. április 30-án került elhelyezésre a Jászfényszaru Ipari Park 
Komplex Fejlesztésének alapköve. A sajtótájékoztatóval egybekötött 
ceremónián Pócs János országgyűlési képviselő; Győriné dr. Czeglédi 
Márta, Jászfényszaru polgármestere; Berényi János, a Nemzeti Külgaz-
dasági Hivatal elnöke; dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke és Versegi László, a Jászfényszaru Ipari Centrum 
Kft. ügyvezetője az ünnepi beszédeiket követően közösen helyezték 
el a beruházás alapkövét. Az eseményen tiszteletét tette többek közt 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főigazgatója, dr. 
Szakali Erzsébet; a Koreai Köztársaság Nagykövetségének főtanácso-
sa, Lee Woochul Úr; a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke, dr. 
Facskó István Úr és számos nagy tiszteletben álló vendég.

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Meghívó
Tisztelt Lakosok!

a jászfényszaru rendőrőrs

lakossági fórumot szervez
2014. június 20-án (péntek) 18.00 órai kezdettel

a bűnmegelőzéssel és közbiztonság javításával,
szem-mozgalommal kapcsolatban.

Helyszín: Jászfényszaru, Szent István út 1., művelődési ház

A fórumon résztvevőknek lehetőséget biztosítunk a témával kapcsolatos kér-
déseik feltevésére.

A fórumra várjuk a településen működő üzletek, kereskedések, boltok tulaj-
donosait is, mert az előadás kitér a különféle prevenciós vagyonvédelmi eljárá-
sokra. Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Országos versenyen a jászfényszarui sakkozók. Beszámoló a 14. oldalonA 20 éves Iglice legkisebbjei a majálison. Cikk a 14. oldalon.
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Járási hivatal és kormányablak Jászfényszarun
a járási reNdszerről álTalábaN

2013. január 1-jén 198 – a megyei kormányhivatalok szervezeti egy-
ségeiként felállított – járási hivatal kezdte meg működését hazánkban, 
melyek közül egyik, a közel 120 fős Jászberényi Járási Hivatal volt. A 
járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb 
szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. A korábban jegy-
zői hatáskörben ellátott államigazgatási feladatok közül elsősorban az 
okmányirodai feladatok, a gyermekvédelmi és gyámügyek, valamint 
egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek 
intézése került át a járásokhoz.

a jászberéNyi járási HivaTal

Székhelye:  Jászberény, Szabadság tér 16. (Okmányirodai Osztály, 
Hatósági Osztály és Működést Támogató Osztály)

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.00 – 18.00 az Okmányirodában 08.00 – 20.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 – 16.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

Az 57/505-707-es telefonszámon előzetes időpontfoglalásra is van 
lehetőség, illetve felvilágosítás kérhető az egyes ügytípusokról!

iNTézHeTő ügyeK
(leggyakoribb ügytípusok, a teljesség igénye nélkül):

okmányirodai feladatok: személyi adat- és lakcímnyilvántartás, 
személyi igazolvány ügyintézés, egyéni vállalkozással kapcsolatos 
ügyek, útlevél-igazgatás, közlekedésigazgatással kapcsolatos ügyinté-
zés, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek, diákigazolvány-készítéssel 
kapcsolatos feladatok, mozgássérültek parkolási igazolványával kap-
csolatos ügyek, ügyfélkapu regisztráció

szociális igazgatási feladatok: időskorúak járadéka és ápolási díj 
megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása, alanyi és normatív alapon 
járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, erről hatósági bizonyít-
vány kiállítása, hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági jogkör 
gyakorlása

oktatással kapcsolatos feladatok: a tanköteles tanuló igazolatlan 
mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által meghatározott 
feladat- és hatáskörök ellátása, a tanköteles tanuló tanulmányai kül-
földön történő folytatásának bejelentése fogadása, az írásbeli érettségi 
vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásában 
történő közreműködés, az érettségi vizsga központi írásbeli feladatlap-
jainak átadása a vizsgabizottságot működtető közoktatási intézmény 
megbízottjának

a jászberényi járási Hivatal szakigazgatási szervei (illetékességi te-
rületük – a Járási Gyámhivatal kivételével – az egész Jászságra kiterjed):

· Járási Gyámhivatal (Jászberény, Szabadság tér 16.)
· Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
 (Jászberény, Ady E. u. 34.)
· Járási Földhivatal (Jászberény, Ady E. u. 34.)
· Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
 (Jászberény, Jásztelki u. 16.)
· Járási Népegészségügyi Intézet
 (Jászberény, Lehel Vezér tér 9. II. em.)
 
Törzshivatal és a járási gyámhivatal illetékességi területéhez tar-

tozó települések: Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, 
Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek és Puszta-
monostor, ahol mindösszesen mintegy 53 ezer lakos él. A jászberényi 
törzshivatalon kívül Jászárokszálláson és Jászfényszarun állandó ki-
rendeltségünk van, ahol helyben intézzük a lakosság ügyeit (hatósági, 
okmányirodai és gyámügyi területen).

ügysegédi rendszer
(eseti ügysegédek az ügyek helyben történő intézése céljából):
Jászfelsőszentgyörgy – csütörtök 08.00–16.00, péntek 08.00–12.00
Jásztelek – hétfő, kedd 08.00–16.00
Jászboldogháza – szerda 08.00–16.00
Jászjákóhalma – szerda, csütörtök 08.00–16.00
Pusztamonostor – hétfő 08.00–16.00, kedd 08.00–12.00,
 péntek 08.00–12.00
Jászágó – kedd 12.00–16.00

egyéb megyei szakigazgatási szervek jászberényi járási Hivatal 
épületében kihelyezett ügyfélszolgálatai és ügyfélfogadási idejük:

· Nyugdíjfolyósító Igazgatóság –  minden hónap második 
   csütörtöke 11.00 – 13.00
· Pártfogó Felügyelői Szolgálat – minden héten hétfő, kedd 
   08.00 – 16.30
· Igazságügyi Szolgálat – negyedévente csütörtökönként
   09.00 – 12.00
· Országos Egészségbizt. Pénztár – minden héten szerda
   09.00 – 12.00

KormáNyablaK jászféNyszaru

A 2014-es évben megkezdődött az új típusú integrált ügyfélszolgála-
ti pontok, a kormányablakok megnyitása. 

A kormányablakok elsődleges célja, hogy a lehető legtöbb állam-
igazgatási ügy elintézhető legyen egy helyen. Az ügyek jelentős részét 
azonnal el tudják intézni, számos ügytípusban továbbítják az ügyinté-
zők a beadott kérelmeket, a fennmaradó esetekben pedig tájékoztatást 
nyújtanak a hozzájuk forduló ügyfeleknek. Az ügyfelek egy korszerű, 
akadálymentesített, rendkívül szép környezetben található integrált 
ügyfélszolgálati ponton intézhetik ügyeiket, immár hétfőtől-péntekig 
reggel 8.00-tól este 20.00 óráig. Az osztályon dolgozó kollégák két 
műszakrendes beosztásban végzik feladatukat, így minden időpont-
ban szakszerűen el tudjuk látni az ügyfeleink kiszolgálását.

Jászfényszarun 2014. február 10-én nyitottuk meg ezt az új típusú 
Kormányablakot, a megyében elsőként. A megnyitó ünnepségen részt 
vett többek között dr. Bíró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium közigazgatási államtitkára, dr. Kállai Mária kormány-
megbízott asszony, dr. Szabó Tamás, Jászberény Város polgármestere 
és Győriné dr. Ceglédi Márta, Jászfényszaru város polgármestere.

Helyszín: Jászfényszaru, Szabadság tér 1. sz

ügyfélfogadási idő hétfőtől – péntekig minden nap 08.00 – 20.00 
óráig. Előzetes telefonos időpontfoglalás már nem szükséges! 16 óra 
után a Posta nyitva tartása miatt már csak bankkártyával történő fize-
tésre van lehetőség! (folytatás a 3. oldalon)

A kormányablak ünnepélyes átadásán · Fotó: Menyhárt Éva
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Önkormányzati hírek

Járási hivatal és kormányablak Jászfényszarun

a képviselő-testület április hónapban két ülést tartott, melyen 
több önkormányzati döntést hozott. erről az alábbiakban rövid 
összefoglalóként nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.

2014. április 1.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a régi Ka-

szinó étterem működtetése tárgyában jóváhagyta a vágó bt.-vel 
korábban megkötött – az épület felújítását követő változási feltéte-
lekkel módosított – bérleti és üzemeltetési szerződés újbóli meg-
hosszabbítását, és egyben felhatalmazták a polgármestert, hogy a 
módosított szerződést kösse meg.

A testület a 41 millió ft-os támogatást elnyert „jászfényszaru vá-
ros gondozási Központjának korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-
11/1-2012-0108 jelű pályázatban foglaltak megvalósítása érdekében 
felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a sikeres pályázat 
Támogatási szerződésének aláírására.

Jóváhagyták a városháza és a városgondnokság melletti feltáró út 
terveztetésével és engedélyeztetésével kapcsolatosan az eply Kft.-vel 
kötött vállalkozási szerződés módosítását, és a költségvetésében a ter-
vek elkészítésére bruttó 1.219.200 ft összeget biztosított.

zárt ülésen döntöttek a Jászfényszaru külterület 083/71 helyrajzi 
szám alatti ingatlan településfejlesztési céllal történő megvásárlásá-
ról az ingatlanszakértő által készített értékbecslés figyelembevételével a 
Samsung Electronics Magyar Zrt. v3 csarnok feltáró útjának kiala-
kítása érdekében. Nem képezi az adásvétel tárgyát az erdő földrészle-
tén fekvő 083/3 hrsz.-on szereplő kivett tanya.

2014. április 16.
A nyilvános ülésen első napirendként a Közbeszerzési bíráló bi-

zottság döntéseihez kapcsolódó előterjesztéseket vitatták meg:
Elsőként Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2014-ben esedé-

kes különböző projektjeinél a műszaki ellenőri feladatok végzésére 
kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására érkezett aján-
lattevőjének kiválasztásáról döntöttek, mely szerint a Hornyák 
Wohnbau Kft. ajánlatát hagyták jóvá.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára a testület az önkormány-
zat informatikai közbeszerzésének ajánlattételi felhívására érkezett 
ajánlattevő kiválasztása vonatkozásában a deákvár Consulting Kft. 
ajánlatát elfogadva az ajánlatban szereplő nettó 24.955.600 ft össze-
get a 2014. évi költségvetésében biztosította.

Jóváhagyták a jászfényszarui mélyépítés tervezés hirdetmény nél-
küli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívását az eljárásban részt 
vevő cégek megjelölésével egyidejűleg.

A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 számú „utánunk a közösség 
– Komplex telep-program fényszarun” című projekt keretében 
„rendszeres tanácsadás tartása a szülők részére a fogyatékossá 
minősítés megelőzése érdekében” szolgáltatás beszerzéséhez nyer-
tes ajánlattevőként a rehabilitációs Központ Nonprofit Kft.-t 
(2132 Göd, Körforgalmi u. 8.) jelölték ki az árajánlatban szereplő 
600.000 ft összeg figyelembe vételével.

Döntöttek a szent istván, bajcsy-zsilinszky, szent lászló, Kiss 
ernő utak, illetve a vasvári Pál utca szövetkezeti lakások előtti jár-
dafelújítás közbeszerzési eljárásának elindításáról, és a meghívan-
dó ajánlattevők kiválasztásáról.

A képviselők a Kaszinó hátsó udvarának térburkolási munkáival 
az üvegtégla Kft.-t bízták meg, és a kivitelezésre költségvetésében 
2.593.942 ft összeget különítettek el.

Az elektronikus információbiztonsági követelmények betartásá-
val a deákvár Consulting Kft.-t bízták meg.

A képviselő-testület elfogadta, hogy a gondozási Központ kivite-
lezésére kiírt ajánlattételi felhívás módosításra kerüljön aszerint, 
hogy az önkormányzat pályázatot kíván beadni a projekt megvaló-
sítására, mely a közbeszerzési eljárás lefolytatásának feltételeként 
kerüljön meghatározásra.

Az önkormányzat elfogadta a 2014–2020 közötti időszak megyei 
gazdaságfejlesztési és kistérségi fejlesztési tervezéshez benyújtott 
projektjavaslatokról szóló tájékoztatót.

Megtárgyalták a Jászfényszaru város többcélú sportcsarnok-torna-
csarnok városközpontban történő telepítésével kapcsolatos telepí-
tési tanulmányterv készíttetésére felhatalmazó előterjesztést.

(folytatás a 4. oldalon)

(folytatás a 2. oldalról)
intézhető ügytípusok:
 Az ügyek igen széles köre intézhető, melyek közül a teljesség igénye nélkül 
a leggyakrabban felmerülő ügytípusok az alábbiak:
· az okmányirodai feladatkörök teljes köre, 
· papír alapú hiteles tulajdoni lap-másolat szolgáltatás iránti kérelem, 
· az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles tér-

képmásolat iránti kérelem,
· építési engedélyezéssel kapcsolatos ügytípusok, 
· anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem, 
· nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés, 
· anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem, 
· társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági igazolvány 

(taj-kártya) iránti kérelem, 
· fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti 

kérelem, 
· aktív korúak ellátása iránti kérelem, 
· állampolgársági ügyek, 
· időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem, 
· alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem, 
· alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem, 

· rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megál-
lapítása iránti kérelem, 

· terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem, 
· gyermekgondozási díj iránti kérelem, 
· születés bejelentése és anyakönyvezése, 
· haláleset bejelentése és anyakönyvezése, 
· egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és 

informatikai segítség nyújtása, 
· cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás, 
· ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból 

nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat le-
kérdezésének biztosítása.

Természetesen bármilyen egyéb kérdésük esetén, kérem forduljanak 
bizalommal hozzám vagy ügyintézőinkhez az alábbi elérhetőségeken!

elérhetőségek: telefon: 57/795-231, 795-232, fax: 57/531-070,
e-mail: okmanyiroda.jaszbereny@jaras.jnszmkh.hu.

Dr. Dobos Róbert
Hivatalvezető

Fotó: Tanczikó Attila
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Önkormányzati hírek
(folytatás a 3. oldalról)
Elfogadásra került a jászsági Többcélú Társulás és intézményei 

2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló.
A gondozási Központ dolgozói részére a fertőző májgyulladás 

elleni védőoltás költségeire a 2014. évi költségvetésben 130.000 ft 
összeget biztosítottak.

a Hatvan és Környéke Települési szilárdhulladék-gazdálkodás 
fejlesztése Társulás 2013. évi zárszámadási javaslatát megtárgyal-
ták, és a pénzmaradvány és vagyonmérleg összegeivel egyidejűleg 
elfogadták.

Pályázat benyújtásáról döntöttek a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatására a 28/2014. (IV.1.) BM-ren-

delet alapján, mely tárgya a meglévő kamerarendszer bővítése. A 
képviselők egyben felhatalmazták a polgármestert a pályázat benyújtá-
sára, és a szükséges dokumentumok aláírására.

szabályozták a TámoP-5.3.6-11/1-2012-0062 „utánunk a kö-
zösség – Komplex telep-program fényszarun” projekt beszerzé-
seinek eljárásrendjét. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem eső 
beszerzések tekintetében a pályázati útmutatóban meghatározott ér-
tékhatároknak megfelelően az ajánlattevők kiválasztását a további-
akban a projektmenedzser hagyja jóvá.

Az önkormányzat bizottságainak előzetes támogató véleményeit fi-
gyelembe véve a fogatosok fényszarui baráti Köre által szervezen-
dő 2014. évi lovas programok lebonyolításához 8.000.000 ft-ot 
hagytak jóvá a 2014. évi költségvetés terhére.

A képviselő-testület a Nemzeti védelmi Háló mintaprojektről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a mintapro-
jekt megvalósításához szükséges telefonkészülékek megvásárlására 
bruttó 250.000 ft saját forrást biztosít, melyet az önkormányzat 
2014. évi költségvetésében előirányoz.

Határozatot hoztak a Klebelsberg intézményfenntartó Központ 
jászberényi Tankerülete által a jászfényszarui iv. béla általános 
iskola és alapfokú művészeti iskola intézményi alapdokumentu-
mainak néhány módosítására vonatkozó javaslatát elfogadva.

A képviselő-testület engedélyezte az iglice folklór Kulturális ala-
pítvány 2013. évi 260.000 ft összegű külkapcsolati keret marad-
vány 2014. évben történő felhasználását.

Pető ádám sporttevékenységének támogatására 350.000 forint 
támogatást ítéltek meg.

elutasították turai lakos az „öreg erdőben” történő gombászati 
tevékenységre irányuló kérelmét, mivel az érintett terület a Natura 
2000 hálózat része.

Döntöttek a 32. számú főút felújításával kapcsolatos tulajdoná-
ban a kezelésében lévő 090/94 és 090/105 helyrajzi számú ingat-
lanok átadásáról, mely alapján a 130 m2 területeket ingatlanonként 
9.000 Ft vételárért a magyar állam tulajdonába adja. Felhatalmaz-
ták a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Jóváhagyásra került a jászfényszaru városfejlesztő Kft. felügyelő 
bizottságának ügyrendje.

Elrendelték a jászfényszaru városfejlesztő Kft. utóellenőrzésének 
2014. szeptember 30-ig, a Tiszabross Audit Kft. által történő elvég-
zését.

A képviselő-testület elfogadta, hogy a jászfényszaru városfejlesztő 
Kft. éves költségvetésében eddig tervezett tiszteletdíjjal összefüggő 
előirányzat terhére – annak erejéig – az ügyvezető a településen 
működő közhasznú alapítványokat támogasson.

Zárt ülésen döntöttek a Deák Ferenc út 1. számú ingatlan 1. bérle-
ményének bérleti szerződés meghosszabbításáról.

A képviselők határozatot hoztak a megüresedett bercsényi út 2/b 
1. emelet 8. szám alatti bérlakás bérlői felajánlásáról, a szent ist-
ván út 18/a számú bérlakás más jellegű hasznosításáról, valamint 
a szent istván út 18/b szám alatti lakás bérleti szerződésének mó-
dosításáról. 

Ugyancsak zárt ülésen döntöttek felajánlott ingatlan adásvételé-
nek elutasításáról. Dr. Voller Erika jegyző

2014. május. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás területén 36 önkormányzat tulajdonában lévő, összesen 38 
szilárdhulladék-lerakó rekultivációja történhetett meg az Új Széche-
nyi Terv keretében. A lerakók tájba való visszaillesztéséhez az Európai 
Unió és a Magyar Állam 100%-os finanszírozás mellett több mint 5 
milliárd forint támogatást nyújtott. A lerakók ártalmatlanítását a kivi-
telezők elvégezték, már csak a próbaüzem van hátra. 

A „Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Heves Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című projekt 36 
települést érint. 25 lerakónál együtemű, végleges helyben történő re-
kultivációra került sor: Andornaktálya, Ároktő, Bodony, Bükkábrány, 
Csány, Ecséd, Eger régi, Egercsehi, Feldebrő, Hort, Kál, Kápolna, Ke-
recsend, Kompolt, Mátraballa, Noszvaj, Ostoros, Parád, Recsk, Sirok, 
Szarvaskő, Szirák, Taktaharkány, Tarnaméra és Vanyarc. 10 lerakónál 
kétütemű rekultivációt végeztek: Apc, Boldog, Eger régi, Erdőkürt, 
Hatvan, Jászfényszaru, Kálló, Kisköre, Tiszaújváros, Verpelét ese-
tén, és 3 lerakó teljesen felszámolásra került: ezek az istenmezejei, a 
sajóhídvégi és a taktaharkányi larakók.

Összesen több mint 782 000 m2 területen csaknem 3 775 000 m3 
hulladékot rekultiváltak, a lerakók helyét visszaillesztették a tájba, be-
gyógyították a tájsebeket. A pályázat kivitelezése mind pénzügyileg, 
mind fizikailag a terveknek megfelelő ütemben halad. A kivitelezési 
munkák a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
területén gyakorlatilag befejeződtek, elkészült a rekultivált területe-

ken a füvesítés, cserjésítés is. Továbbá kiépültek a környezetvédelmi 
felügyelőség által előírt depógáz-ártalmatlanító rendszerek (gázkutak 
és fáklya). Megtörtént az utógondozáshoz előírt monitoring kutak 
kiépítése, süllyedésmérő pontok beépítése. Jelenleg a megvalósulási 
dokumentáció elkészítése van folyamatban, és a mérnök jóváhagyása 
után elindulhat a 6 hónapos próbaüzem. 

A próbaüzem alatt megfigyelik a felszíni süllyedéseket, a rézsűk ál-
lékonyságát, ahol van ott a gázelvező létesítmények karbantartási igé-
nyét és a talajvíz-monitoring kutakat, ill. a növényzetet. a projekt 
zárása 2014. év végére várható. A rekultiváció jelentősen megváltoz-
tatta a lerakók korábbi környezetét. A már nem használt hulladéklera-
kók felszámolásával megszűnt a környezeti kockázat és a felszín alatti 
és feletti vizek szennyeződésének a veszélye, javult a levegő minősége, 
gazdagodik a természeti környezet, javult az érintett települések táj-
képe is. fontos felhívni a figyelmet, hogy óvjuk a környezetünket, 
hulladékot csak az arra kijelölt helyre rakjunk le! 

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
Cím: 3300 Eger, Dobó tér 2. · E-mail: jfejes@ph.eger.hu 

Web: hulladektarsulas.eger.hu · www.ujszechenyiterv.gov.hu

Hamarosan megkezdődhet a próbaüzem a rekultivált lerakóknál
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Szeretlek Jászfényszaru!
Egy időre festőműhellyé változott a művelő-

dési ház színészöltözője, gyermekek zsongták 
be az estéket Bugyi István rajztanár irányítá-
sával. Véget ért a festőverseny, amelyen min-
den felső tagozatos osztály megmérettette tu-
dását. Kiss László, a Berényi Műhely festője, 
volt jászfényszarui rajztanár, iskolaigazgató, 
tanácselnök, Berze Éva építész, a Penczner 
Pál Alapítvány elnöke, Bugyi István grafikus, 
rajztanár és Szpisják Pál szobrászművész, festő, 
rajztanár bírálták el a tervezeteket, majd az el-
készült 195x160 cm-es festményeket, amelyek 
a művelődési házat ékesítik a továbbiakban. A 
versenyre nevezett tervezetek kiállítását pedig 
a földszinti klubteremben tekinthetik meg az 
érdeklődők. 

Az eredményhirdetésre a Város Napján ke-
rült sor. Az első helyezett 8.b osztály (alkotók: 
Baranka Klaudia, Bathó Barbara, Holló Fanni, 
Sebik Ádám Ákos, Szerencs Valéria, Zsámboki 
Dóra) 30 ezer forintos, a második helyezett 7.c 
osztály (alkotók: Jarábik Maja, Petrovics Réka, 
Szalai Flóra, Takács Vivien, Tóth Zoltán és Ur-
bán Dóra) 10 ezer forintos, a harmadik helye-
zett 6.a osztály (alkotók: Farkas Bianka, Langó 
Csenge, Varga Evelin) pedig 5 ezer forintos 
díjat kapott, amelyet az osztálykirándulásuk-
hoz használhatnak fel. Köszönjük a fiatalok és 
pedagógusuk lelkesedését, az osztályfőnökök 
támogatását! Katinka

Ízelítő a városi könyvtár áprilisi könyvúj-
donságaiból:

· Helen Fielding: Bridget Jones naplója 3.
· Agatha Christie:
 Az elefántok mindenre emlékeznek
· Csudajó trilógia 2. és 3. rész
· 2 új Agatha Raisin történet
· Pataki Balázs: Magyar napi fogatok
· Pierrot-Gábor Endre: Magister M
· Debbie Macomber: Egy új kezdet
· Katherine Webb: Az elfelejtett dal
· Palotás Petra: Előbb-utóbb szerelem
· Oravecz Nóra: Összekötve
· Dávid Ádám: Millenium expressz – A potyautas
· Tetszik, nem tetszik, Majka
· Zuschlag János – Szalai Vivien:
 Pártházból börtönbe
· Simon Márton: Polaroidok
· L. I. Lázár: Rejtőző kavicsok
· Berg Judit: Rumini a Fényvizeken
· William Nicholson: Anyaföld
· Brigitte Riebe: Assisi menyasszonya
· Charles Martin: Égzengés
· Leila Meacham: Rózsák
· 2 új skandináv krimi
· Balázs Ágnes Lufi sorozatának új részei

Jöjjenek, keressenek kedvükre valót, osszák 
meg velünk, hogy mit szeretnének olvasni! 
Könyvállományunkat igyekszünk az olvasók 
igényei szerint alakítani az idén is. Honlapun-
kon és facebook oldalunkon nyomon követ-
hetik rendezvényeinket, könyvajánlóinkat és 
helytörténettel kapcsolatos anyagainkat.

http://www.jaszfenykonyvtar.hu/
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s /

V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r/
134755523365725?ref=hl

Könyvtári hírek

Képeinken a Szeretlek Jászfényszaru! festőpályázat díjazott alkotásai láthatók. Fotó: Bugyi István
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Csaknem egymilliárd forintból fejlődik tovább a Jászfényszaru Ipari Park
a hatezres jászsági kisváros önkormány-

zata tovább bővíti ipari parkját. a buda-
pesttől 60 kilométerre fekvő központban 
teljes infrastruktúrával ellátott telkeket 
alakítanak ki, és felépül a vállalkozói Ház 
is. Helyi és országos gazdasági szereplők, 
politikusok és érdekvédők is jelen voltak 
az ünnepélyes alapkőletételen.

Mintegy 20 cégnek ad otthont a Jászfény-
szaru Ipari Park, de a mostani fejlesztéssel ez 
tovább emelkedhet.

A terv az, hogy tíz éven belül másfélszere-
sére bővítsék a vállalkozások számát a régió 
egyik legjelentősebb ipari központjában – 
hangsúlyozta az ünnepségen Versegi László, a 
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezető-
je. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
pedig a teljes térség fejlesztését nevezte rend-
kívül fontosnak. Kiemelte az oktatást, és kü-

lön megemlítette a Samsung Smart Schoolt, 
amely – Magyarországon egyedülálló oktatási 
intézményként – Jászfényszarun létesült.

Az önkormányzati tulajdonú üzemeltető – 
eddigi legnagyobb beruházásával – úgy bővíti 
a szolgáltatások körét, hogy akár 10 hektárt 
meghaladó területigényt is ki tudnak szolgál-
ni. Ez azt jelenti, hogy a befektető cég mére-
tétől és profiljától függetlenül képesek meg-
felelő feltételek mellett biztosítani zöldmezős 
letelepedési lehetőséget, valamint kulturált, 
nemzetközi színvonalú környezetet. Ezt szol-
gálja majd a fenntartható fejlődés szemléleté-
ben épülő Vállalkozói Ház, amelyben irodák, 
műhelyek kapnak helyet, sport- és rekreációs 
lehetőségekkel.

Nem egyszerűen a pénz a motiváció, sokkal 
fontosabb a szemlélet, egy város vezetésének 
szemlélete – vélekedett az ünnepélyes alap-
kőletételen Pócs János, a térség parlamenti 
képviselője. Ugyanezt emelte ki dr. Parragh 
László is. A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke hangsúlyozta: helyi szinten 
minden a városvezetés szellemiségén múlik, 

hiszen minden erős település vezetői látják, 
hogy közös érdek a gazdaság erősítése. 

A munkahelyteremtés a legfőbb hozadéka a 
fejlesztésnek – emelte ki a Nemzeti Külgazda-
sági Hivatal elnöke. Berényi János hozzátette, 
hogy az alapkőletétel a már megkezdett mun-
ka méltó folytatása, és emlékeztetett arra, 
hogy Jászfényszaru 2010-ben már elnyerte az 
Év Ipari Parkja kormányzati elismerést.

A Jászfényszaru Ipari Parkban olyan cégek 
találhatóak meg, mint a Samsung Electro-
nics Magyar Zrt., a Hirsch Porozell Kft., a 
Maurice Ward Group Kft., a Sangjin Micron 
Hungary Kft. és a jelenleg üzemcsarnokát 
átadni készülő S-Metalltech 98 Kft. A köz-
pontban csaknem háromezer ember talál 
munkát.

Ipari Centrum Kft., Jászfényszaru

A Samsung globális szinten elkötele-
zett a fenntartható környezet mellett. 
Büszkék vagyunk arra, hogy cégünk erős 
alapelvekkel és világos irányvonalakkal ren-
delkezik a környezetvédelem témakörében.

Ezen alapelveket követve hívtuk életre azt 
az előadássorozatot, melyet a jászfényszarui 
általános iskola diákjai számára vittünk el. 
Az oktatás támogatása és a környezettuda-
tosságra való nevelés találkozása egyedülálló 
térségünkben, hiszen az általános iskolai tan-
anyagra támaszkodva mutatjuk be az ipari és 
az otthon keletkező hulladék megfelelő keze-

lését, tárolását. Az alapvető ismeretek mellett 
a diákok betekintést kaphatnak a Samsung 
jászfényszarui televíziógyárának hulladékgaz-
dálkodási folyamataiba is. Az ismeretterjesztő 
előadás célja, hogy már az általános iskolában 
megismerjék és felismerjék a környezettuda-
tos gondolkodás fontosságát. Olyan témakö-
röket veszünk át, mint a szelektív hulladék-
gyűjtés, a veszélyes hulladékok kezelése és az 
újrahasznosítás. Az interaktív előadások végén 
a diákoknak lehetőségük van az elhangzott té-
mákkal kapcsolatos teszt kitöltésére, melynek 
fődíja egy Samsung digitális fotókeret.

Úgy gondoljuk, igen fontos, hogy minél 
fiatalabb korukban elsajátítsák ezeket az is-
mereteket a gyerekek, hiszen ma a világon 
az egyik legnagyobb probléma a hulladék 
megfelelő kezelése, újrahasznosítása. Remél-
jük, cégünk jó példaként szolgál számukra, 
és ezen előadások ösztönzően hatnak majd a 
mindennapi életük során.

Oláh Tamás
Corporate Citizenship coordinator
Samsung Electronics Magyar Zrt.

Compliance Team
Fotó: Sugár Istvánné

Rendhagyó „zöld órák” a Samsung szervezésében
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Jubileumi Jász bál Jászfényszarun

A Jász bálra megszépült a nagyterem

Ez évben Jászfényszaru adott otthont az immár 25. alkalommal 
megrendezésre kerülő jubileumi Jász bálnak, mely a hagyományápo-
lás és továbbörökítés mellett a Jászság összetartozásának erősítését is 
szolgálja.

A május 10-i rendezvényen zsúfolásig megtelt a városka felújított 
művelődési háza, mely a jászok tiszteletére elegáns kék fehér “ruhába” 
öltözött. A szervezők kreativitását mutatja, hogy a város Önkormány-
zata a jászsági települések polgármesterein, jegyzőin, jász- és kunkapi-
tányain, illetve a város díszpolgárain kívül településenként egy-egy ifjú 
párt is vendégül látott, megadva ezzel a lehetőséget a fiatal generáció 
számára is, hogy bepillanthassanak a 19. századi polgári bálok han-
gulatába.

Mintha visszamentünk volna az időben. A hely, az elegancia, a korhű 
ruhák, mind-mind a fényes udvari bálokat idézték.

A pezsgős fogadtatás után  a vendégeket Bolla János jászkapitány 
köszöntötte, aki köszöntőjében kitért arra, mennyire szeretné, ha ezen 
esemény megrendezése is településről településre szállna.

Ezt követően Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony, mint 
bálanya köszöntötte a vendégsereget és nyitotta meg az estélyt. Meg-
nyitó beszédében hangsúlyozva a család fontosságát, összetartóerejét.

A bál díszvendége Csomor Csilla színművész és Szabó Krisztina 
énekművész fellépését követően Kiss Gábor esperes mondott fohászt 
a jászokért és kunokért.

Az est műsorvezetői szerepében Cserháti Ágnest és Zsámboki Zsol-
tot köszönthették a bálozók.

A Jászság talán legrangosabb társadalmi eseményét a Borostyán Tár-
sastánc Klub műsora nyitotta meg, és ahogy az már lenni szokott, 
egy bál sem múlhat el bálkirálynő és bálherceg választás nélkül. Nem 
volt ez itt sem másként. A korona ezúttal Taczmanné Kovács Éva és 
Taczman Lajos fejére került.

A hagyományoknak megfelelően ezúttal is jótékonysági célt szolgál 
a bál bevétele, hiszen a Bálkirálynő és Bálherceg új koronájának költ-
ségére fordítják. A korona a Jász Múzeum tulajdonát képezi majd. Ez 
évben Jászfényszaru adott otthont az immár 25. alkalommal megren-
dezésre kerülő jubileumi Jász Bálnak, mely a hagyományápolás és to-
vábbörökítés mellett a Jászság összetartozásának erősítését is szolgálja.

A május 10-i rendezvényen zsúfolásig megtelt a városka felújított 
művelődési háza, mely a jászok tiszteletére elegáns kék fehér “ruhába” 
öltözött. A szervezők kreativitását mutatja, hogy a város Önkormány-
zata a jászsági települések polgármesterein, jegyzőin, jász- és kunkapi-
tányain, illetve a város díszpolgárain kívül településenként egy-egy ifjú 

párt is vendégül látott, megadva ezzel a lehetőséget a fiatal generáció 
számára is, hogy bepillanthassanak a 19. századi polgári bálok han-
gulatába.

Mintha visszamentünk volna az időben. A hely, az elegancia, a korhű 
ruhák, mind-mind a fényes udvari bálokat idézték.

A pezsgős fogadtatás után  a vendégeket Bolla János jászkapitány 
köszöntötte, aki köszöntőjében kitért arra mennyire szeretné, ha ezen 
esemény megrendezése is településről településre szállna.

Ezt követően Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony, mint 
bálanya köszöntötte a vendégsereget és nyitotta meg az estélyt. Meg-
nyitó beszédében hangsúlyozva a család fontosságát, összetartóerejét.

A bál díszvendége Csomor Csilla színművész és Szabó Krisztina 
énekművész fellépését követően Kiss Gábor esperes mondott fohászt 
a jászokért és kunokért.

Az est műsorvezetői szerepében Cserháti Ágnest és Zsámboki Zsol-
tot köszönthették a bálozók.

A Jászság talán legrangosabb társadalmi eseményét a Borostyán Tár-
sastánc Klub műsora nyitotta meg, és ahogy az már lenni szokott, 
egy bál sem múlhat el bálkirálynő és bálherceg választás nélkül. Nem 
volt ez itt sem másként. A korona ezúttal Taczmanné Kovács Éva és 
Taczman Lajos fejére került.

A hagyományoknak megfelelően ezúttal is jótékonysági célt szolgál a 
bál bevétele, hiszen a Bálkirálynő és Bálherceg új koronájának költsé-
gére fordítják. A korona a Jász Múzeum tulajdonát képezi majd.

Kép és szöveg: Jászság Online

Jászfényszaru Város Önkormányzata részlegesen felújíttatta a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár épületét. A munkálatok a kul-
turális intézmény programjainak figyelembe vételével március 17-én 
kezdődtek. A felújítás részét képezte többek között a nagyterem és a 
galéria padozatának a cseréje, a színpad lépcsőjének átépítése, a galéria 
és a bokszok korlátainak lecserélése, a nagyterem festése, a földszinti 
vizesblokknak a felújítása, a büfé pultjának megújítása. A megfelelő 
hangosítás biztosítása érdekében a galéria középső részén kialakítás-
ra került egy vezérlőfülke. A kivitelezést a Boserép Építőipari és Ke-
reskedelmi Kft. (5100. Jászberény, Halász u. 3/A.) végezte összesen 
14.992.195 Ft+áfa értékben. 

A felújításon túl Jászfényszaru Város Önkormányzata közel 8 milliós 
keretösszeget hagyott jóvá egyéb eszközök megvásárlásra, melynek fel-
használása részlegesen megtörtént. Beszerzésre kerültek többek között 
a hangosítófülke technikai felszerelései, a nagyterem takarást, dekorá-
ció részét képező függönyei, drapériái, a két bejárati ajtó.

A beruházásoknak köszönhetően méltó körülmények között kerül-
hetett sor a jubileumi XXV. Jász bál megrendezésére.

Tanczikó Attila
pénzügyi, műszaki ügyintézőFotó: Tanczikó Ruis Bea
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Megkérdeztük a képviselőket...

Rozmaring, kakukkfű, zsálya…
Vár a Múzeumok Éjszakája!

egy település életében fontos meghatá-
rozni azokat a célokat, amelyek a fejlődés 
irányát is megszabják. mik ezek a célok 
jászfényszarun? a töretlen fejlődés foly-
tatása – vallja győri jános bertalan alpol-
gármester, önkormányzati képviselő, akit 
a képviselő-testületben végzett munkájáról 
kérdeztünk.

egy-egy önkormányzati választás mindig 
mérföldköve a tervek meghatározásának.

Ha a feladatok megfelelően vannak kitűzve, 
az önkormányzat ezek megvalósulásáért dol-
gozik, és a lakosság megelégedettséggel nyug-
tázza az eredményeket, akkor az irány helyes. 
Ezeket a célkitűzéseket már hat önkormányza-
ti cikluson át támogatom és képviselem.

A teljesség igénye nélkül vannak olyan terü-
letek, amelyek hozzám közelebb állnak vége-
zettségem, munkám vagy érdeklődésem miatt.

elsőként említem a munkahelyteremtéssel 
kapcsolatos témakört.

A település létkérdése, hogy lakosságának 
megfelelő munkahelye legyen. Ennek érde-

kében dolgoztam és támogattam az Ipari Park 
létrehozását, fejlesztését. Azt mondják az em-
berek, főleg a vidékiek, „könnyű nektek, ott 
van a Samsung”. Az igaz, hogy a multinaci-
onális cég meghatározó az 1998-ban alapított 
Ipari Parkban, de a folyamatos fejlődés ered-
ményeként a 2002-ben kialakított teljes körű 
infrastruktúrával rendelkező 15,6 hektáros 
területtel együtt jelenleg több mint 20 cég 
székhelye, telephelye. A befektetésösztönzés és 
a munkahelyteremtés területén tett eredmé-
nyek az Ipari Park bővítését tették indokolttá. 
Az elmúlt négy év feladatai közt szereplő vál-
lalkozói, úgynevezett inkubátorház felépítését, 
a hozzá tartozó közművesített terület megva-
lósítását a jövő munkahelyének tekintem. A 
beruházás 2014 novemberére fejeződik be. 
Nagy eredménynek tartom a Jászfényszaru 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő Ipari 
Centrum Kft. működését, sikereit.

Célkitűzés volt a megújuló energiák fel-
használása.

Megfúrattuk a közel 800 méter mély kutat, 
amelyből 600 liter 40 Celsius fokos vizet tu-
dunk kitermelni percenként. Ez egy jelentős 
hőmennyiség, amely alkalmas több intézmény 
fűtésére. Jelenleg az üzemeltetési engedély be-
szerzése van folyamatban. Reményeink szerint 
a hatóság hozzájárul a lehűlt víz Zagyva folyó-
ba történő bevezetéséhez.

A városközpont megújulása kapcsán a be-
ruházás részeként talajszondás fűtési és hűtési 
rendszer lett kiépítve a felújított épületekben. 
Egy hőcserélőn keresztül a talaj hőjét haszno-
sítjuk fűtésre, nyári szezonban viszont az épü-
let hőjét visszavezetjük a talajba.

Napenergia hasznosítására kisebb léptékben 
létesítettünk napkollektort, mely a meleg vizet 
biztosítja a sportöltözőnél, napelemet villamos 
energiatermelésre az Ipari Centrum irodaházá-
nak.

Célkitűzés volt a vízhálózat rekonstrukciója.
A kormány céljának megfelelően a vízellátás 

és szennyvízkezelés üzemeltetése területén je-
lentős változás történt.

A közművagyon önkormányzati tulajdon-
ban maradása mellett üzemeltetési szerződést 
kötöttünk a Tiszai Regionális Vízművek Zrt.-
vel, amely nagyságánál és felkészültségénél 
fogva alkalmas az üzemeltetésre. Az átszervezés 
személyesen is érint, mivel a GAMESZ berke-
in belül én voltam a felelőse ennek a két ága-
zatnak a megfelelő színvonalon történő műkö-
déséért. A helyi kezelőszemélyzet megmaradt, 
akiket én jól felkészült szakembereknek tartok. 
Önkormányzati feladatom kapcsolattartás az 
új üzemeltetővel.

A vízhálózat folyamatos cseréje az útfelújítá-
sokkal párhuzamosan önkormányzati pénzből 
valósul meg.

Az önkormányzat kiemelt feladatként kezeli 
a szilárdburkolatú utak, valamint járdák felújí-
tását.

Úgy gondolom, nehéz lenne felsorolni a 
négy évben végzett munkámat. Röviden úgy 
tudom megfogalmazni, tevékenyen részt vet-
tem a döntéseket megelőző vitákban, dönté-
sekben, egyben felsorakoztatva azokat az érve-
ket, amelyek megítélésem szerint Jászfényszaru 
fejlődését segítik elő.

A 2010–2014-es ciklusban törvényi szabályo-
zás miatt az önkormányzati képviselők száma 
8 főre csökkent. A Jászfényszarura jellemző évi 
30–40 testületi ülés és a hozzá tartozó bizott-
sági ülések szigorúbb felkészülést követelnek 
mindenkitől. Megítélésem szerint a képviselők 
feladata, felelőssége konkrétabbá vált.

Alpolgármesterként minden témakört ismer-
ni kell. Naprakész felkészülést igényel a feladat 
ellátása. Bármelyik pillanatban a polgármes-
tert helyettesíteni kell, hogy az önkormányzat 
és a polgármesteri hivatal munkájában törés ne 
jelentkezzen.

Ez kihívás számomra!
Legjobb tudásom szerint próbálok megfe-

lelni. Tervezni nem máról holnapra kell. Jász-
fényszarunak hosszú távú tervei vannak. Ezen 
tervek megvalósításában továbbra is számít-
hatnak munkámra.

Győri János Bertalan

Győri János Bertalan

Húsvétra megújult a Rózsa téren található 
kereszt. Köszönjük a segítséget, támogatást 

a következőknek: Csámpainé Farkas Csilla, 
Kolozs Istvánné, Szénási Miklós, Mezei Tamás 

és családja, Csámpai Tamás, Jenes István.

2014. júNius 20. 16.00–23.00
Helyszín: jászfényszaru, Kiss józsef Helytörténeti gyűjtemény udvara

Téma: fűszerek, gyógynövények, népi gyógyászat
Program:
16.00 Sás Károly és a Csillaghúr együttes gyerekműsora, kézműveskedés a gyerekeknek
17.00 családi vetélkedő
18.00 gyógyfüvek bemutatója, gyógyteakóstoló
19.00 süteménysütő verseny eredményhirdetés, vacsora: fűszeres gyümölcsleves kóstoló és egytálétel
20.00 Slágerest Báder Ernő és barátai előadásában
21.00 Sárkánylányok (tűztánc) Kelta varázs című produkciója
21.30 tűzgyújtás, gyógyfüvek füstölése
22.00 tűzugrás, táncház

Szeretettel várják Önöket az ingyenes programokra
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói és az önkéntes segítők!

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

Fotó: Pető István
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Megkérdeztük a képviselőket...
berényi ferenc több ízben nyert mandá-

tumot az önkormányzati képviselői felada-
tok ellátására. a rendszerváltozáskor aktív 
pedagógusként dolgozott, most nyugdíjas 
éveit tölti. megkérdeztük tőle, mit jelent 
számára az önkormányzati munkában való 
részvétel, hogyan fest ez a dolog belülről 
személve, kiknek, illetve mely szakterület-
nek az érdekeit milyen sikerrel képviselte.

Örömmel beszélek a képviselői munká-
ról. Az 1990-es választások óta – a második 
ciklust kivéve, amikor nem indultam – tagja 
vagyok a testületnek. Eddig minden ciklus-
ban két bizottságnak voltam tagja, illetve 
elnöke. Az oktatási-művelődési-sport, illetve 
a pénzügyi bizottságban számítottak a mun-
kámra. Úgy gondolom, ez az a terület, amely-
hez értek. Nem szakértőként, hanem „józan 
paraszti ésszel”, szükséges esetben a külső 
szakértők bevonásával készítjük bizottsági 
javaslatainkat a mindenkori képviselő-testü-
letnek. A polgármesteri hivatalban dolgozók 
készítik elő az anyagot, felhívják a figyelmet 
a törvényben foglalt szabályokra, megadják, 
illetve érzékeltetik a bizottság mozgásterét.

a bizottsági javaslatok megalapozottsá-
gát jelzi, hogy nagyon kevés esetben vál-
toztatta meg a képviselő-testület a bizott-
ság javaslatát.

Ha valaki kíváncsi a képviselők munkájára, 
és végighallgatja a testületi ülésen elhangzot-
takat, hajlamos a gyors tárgyalásmenet mi-
att a képviselőket „szavazógépnek” nevezni, 
holott a képviselők nagy része a bizottsági 
üléseken ezekkel a kérdésekkel már találko-
zott, dönthetett, szavazhatott saját véleménye 
alapján. A határozati javaslatok már ott meg-
születnek, az ülésező testület már egy „átbe-
szélt” véleménnyel áll szemben, ekkor már a 
végső döntés születik meg.

A legutóbbi választást követően a képvise-
lők száma 13-ról 8-ra csökkent. Így a felelős-
ség és a feladatok is növekedtek.

az idő kerekét legalább 20 éve szeretném 
megállítani. Úgy érzem, még van bennem 
elegendő erő, és a sok év tapasztalat, ami mö-

göttem van, megerősít abban, hogy jó dön-
téseket hozzunk együtt a bizottsági tagokkal, 
képviselőkkel.

számos olyan beruházás, fejlesztés kez-
dődött és folytatódik a következő években, 
ami az itt élők biztonságát, kényelmét vagy 
pihenését, szórakozását szolgálja.

A legkisebb korosztály számára a korszerű-
en kialakított egységes óvoda jelenthet olyan 
közösségi teret, ahol megteremtődnek a to-
vábbi oktatáshoz, neveléshez nélkülözhetet-
len alapok.

A mai integrációs nevelés lényege, hogy 
közel azonos számban legyenek a hátrányos 
helyzetű gyerekek minden osztályban. Ezt az 
elvet próbáljuk érvényre juttatni a helyi isko-
lában is.

A Keleti városrész játszótere, a Cigányze-
nész emlékmű, az egész tér igényessége, a 
Teaház, a kulturális értékek megerősítésére, 
közösségi együtt gondolkodásra nevel.

A városközpont a megújult épületeivel, a 
kitágult, megszépült térrel pozitív hatással 
kell hogy legyen mindenkire a legkisebbtől a 
legidősebbig.

Nagyon fontos, hogy a lakosság tudjon 
arról, hogy ezek a beruházások jelentős 
uniós pénzből épültek.

Mióta képviselő vagyok, szívügyem a spor-
tolók, elsősorban a labdarúgók eredményé-
nek a figyelemmel kísérése.

Sajnos most nincs olyan pályázati lehető-
ség, amely lehetővé tenné egy korszerű sport-
csarnok megépítését oly módon, hogy a város 
költségvetését ne veszélyeztesse. Jelenleg is 
fokozott figyelemmel vagyunk a jelentkező 
lehetőségekre. Egyik nagy álmom, hogy ez a 
jelenlegi sporttelep közelében megvalósuljon.

A gyermekek szabadidős tevékenységét, a 
délutáni foglalkozásoktól a nyári táborokig, 
egyaránt fontosnak tartom, és nem mellékes, 
hogy milyen környezetben, kiknek a felügye-
lete mellett történik. Nem sajnáljuk az erre 
fordított kiadásokat a település költségveté-
sének terhére, legyen az táborozás, művészeti 
iskolai program, sport, egyéb tehetségek ki-
bontakozásának segítése.

a civil szervezetek munkáját is támogat-
juk, anyagi és erkölcsi téren egyaránt.

Minden közpénzről az érintett szervezetek-
nek a ma érvényes jogszabályok szerint el kell 
számolniuk, ami eddig szinte minden eset-
ben megtörtént.

Valamilyen formában mindannyiunkat 
érinti az idős emberek sorsa. Amennyiben 

megépül az új gondozási központ, növeli az 
esélyt az idős emberek biztonságos elhelyezé-
sét illetően.

Az uniós források figyelembe vételével tá-
mogatom mindazon fejlesztéseket, amelyek a 
kulturális tevékenységet színesítik, gazdagít-
ják, az itt élők komfortérzetét javítják, példá-
ul a Jászfényszarui Plébánia és Szent Erzsébet 
Közösségi Ház.

a legjobb ötlet is csak ötlet marad, ha 
nem sikerül a többséget megnyerni. Ugyan-
akkor fel kell mérni az új, megépítendő épü-
let fenntarthatóságát, az egyszeri költségek 
mellett az üzemeltetéssel járó kiadásokat.

Ezek a gondolatok vezérelnek döntéseim-
ben, és bízom benne, hogy hasznosan tudom 
segíteni a település biztonságos fenntartását, 
építését, fejlesztését a következő időszakban is.

Sugár Istvánné

Berényi Ferenc

Húsvéti készülődés
az Idősek Otthonában
Az idei évben is megpróbáltuk családiasab-

bá tenni a húsvéti ünnepeket idős lakóinkkal. 

Az ünnep előtti héten lelkileg is felkészül-
hettek a húsvét hangulatára, otthonunkban 
tartott szentmisét Kiss Gábor plébános. Saját 
kezűleg készített húsvéti és tavaszi kreációk-
kal feldíszítettük Gondozási Központunkat. 
Lakóink minden egyes alkalommal bebizo-
nyítják, hogy az idős emberek milyen szép 
dolgokat képesek alkotni.

Szebbnél szebb díszek készültek el ügyes ke-
zeik között. Hiszen mi magunk adjuk meg az 
ünnepek belső hangulatát, áhítatát.

Fricz Erzsébet
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Az Országgyűlés határozata a Jászkun önmegváltás emléknapjáról
1. Az Országgyűlés május 6-át, a Jászkun Hár-

mas Kerület önmegváltását, a Redemptiót 
lehetővé tevő diploma Mária Terézia általi 
aláírásának napját emléknappá nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés
•	 szükségesnek	tartja	méltóképpen	meg-

emlékezni a Jászkun Hármas Kerület 
1745. május 6-i önmegváltásáról, a 
Redemptióról;

•	 tisztelettel	adózik	azon	jászkun	polgá-
rok előtt, akik – a magyar történelem-
ben példátlan módon – szabadságukat 
580.000 rhénes aranyforintért vásárol-
ták vissza;

•	 támogatja	olyan	megemlékezések	szer-
vezését, amelyek a jászok és kunok ősi 
szülőföldszeretetével, szabadságszere-
tetével és öntudatával kapcsolatosak.

3. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét 
követő napon lép hatályba.

iNdoKolás
A török kiűzését követően a bécsi udvar 

fegyverrel meghódított területnek tekintette 
Magyarországot és úgy gondolta, hogy a fegy-
veres hódítás jogán szabadon rendelkezhet 
vele. A császári kincstár üres lévén, Bécsben 
elhatározták a korona uralma alá került ún. 
új szerzeményű területek pénzzé tételét. Mi-
vel IV. Béla király óta a Jászság, a Kiskunság 
és a Nagykunság a magyar szent korona tulaj-
donát képezte, így ezen területek is az eladan-
dó jószágok sorába kerültek. 1699-ben meg-
bízták Pentz János egri kamarai prefektust, 
hogy járja be és értékelje fel a Jászkunságot. 
A Jászkun Hármas Kerület értékét 700.000 
rajnai aranyforintban állapította meg, de a 
tárgyalások során a vételárat 500.000 forint-
ra szállították le. 1702. március 22-én I. Li-
pót császár 500.000 rhénes forintért eladta a 
Jászkunságot a Német Lovagrendnek, akinek 
nagymestere ebben az időben Ferenc Lajos 
herceg volt, Lipót császár közeli rokona. Még 
ugyanezen év májusában a kor szokásainak 
megfelelően mind három kerületben meg is 
történt az új, idegen földesúr beiktatása. Az 
eladás ellen általános volt a tiltakozás mind 
az országgyűlés, mind a nádor, mind pedig a 
Hármas Kerület lakossága részéről, de mind 

hiábavaló volt. Így a jászok és a kunok sorsa 
közel fél évszázadra megpecsételődött, job-
bágysorba kerültek, elveszítve korábbi kivált-
ságaikat és szabadságukat.

A jászok és a kunok rendkívüli erőfeszíté-
seket tettek jogtalanul elvett szabadságuk 
és kiváltságaik visszaszerzésére. Közben zaj-
lott a Rákóczi szabadságharc is, amelyhez a 
jászkunok elsőként csatlakoztak, elsősorban 
hazafiúi érzületből, de annak győzelmétől 
remélték sorsuk jobbra fordulását is. A sza-
badságharc elveszett, így a kiváltságokat sem 
sikerült visszaszerezniük. Az 1711-ben Szat-
márban megkötött békefeltételek 5. pont-
jában szerepelt a Jászkunság visszaváltása. 
A jászok és a kunok folyamatos tárgyalások 
eredményeként elérték, hogy zálogformára 
változtatták az eredendően jogtalan eladást. 
1715-ben a Német Lovagrend kijelentette, 
hogy lemond az örökvételi jogról, a Jászkun-
ság tulajdonjogáról, ha visszakapja az érte 
kifizetett 500.000 aranyforintot. A jászok és 
a kunok először abban reménykedtek, hogy 
az ország majd kifizeti a kért összeget, de 
ez nem történt meg, így 1723-ban már azt 
tervezik, hogy a váltságösszeg felét kifizetik 
maguk, de a másik felét a király biztosítsa. 
1731-ben a Pesten építendő invalidus vagyis 
rokkant katonák kórházára összegyűlt pénz-
alapból az Udvari Kamara végül is kifizette 
a Német Lovagrendet, de mindez csupán azt 
jelentette, hogy a Jászkunság földesurat cse-
rélt. Továbbra is hatalmas adóterhek és meg-
aláztatások sújtották a jászokat és a kunokat, 
akik továbbra is kitartóan arra törekedtek, 
hogy az új földesúrtól is megszabaduljanak. 
1744. december 24-én a Jászkun Kerületek 
kapitányai, esküdtjei és lakosai nevében Jász-
berényből keltezve egy kérvényt adtak be a 
Helytartó Tanácshoz, amelyben ajánlkoztak 
a pesti Invalidus Háznak az 500.000 forintot 
kifizetni, ha annak fejében a nádori bírásko-
dás alá és kiváltságaikba visszahelyeztetnek, s 
ha régi kegyúri- és pallosjogokban is megerő-
sítést nyernek. Mivel a Habsburgok ebben az 
időben éppen háborúba keveredtek Frigyes 
porosz választófejedelemmel, s a háborúhoz 
sok pénz és katona kellett, ezért Mária Teré-
zia kegyesen megengedte, hogy a jászkunok 

visszaszerezzék régi szabadságukat. Az anya-
giakon túl még ezer lovas katonát is ki kellett 
állítaniuk a királynő szolgálatában. Ez volt a 
híres jászkun huszárezred.

A redemptiós ügyek intézésére mindhárom 
kerület megbízta egy-egy jeles képviselőjét, 
hogy szorgalmazza annak véghezvitelét. A 
Jászságot Horváth János, a Hármas Kerület 
főnótáriusa, a Kiskunságot Nánássy János 
volt kapitány, a Nagykunságot pedig a karca-
gi Varró István, a város nótáriusa képviselte. 
Eredményes tárgyalásaik után 1745. május 
6-án Mária Terézia aláírta a diplomát, amely-
ben visszaadta a jászoknak és a kunoknak 
korábbi privilégiumait és szabadságjogát. Jól-
lehet a redemptio óriási anyagi teherrel járt, 
mégis nagy örömet okozott a Jászkunságban.

A visszaváltás összegének kifizetésére hatal-
mas gyűjtés indult, óriási kölcsönöket vettek 
fel. Végül is összegyűlt az a hatalmas summa, 
amely kamattal 580.000 rhénesi vagyis rajnai 
aranyforintot tett ki.

A redemptiot követően a Jászkunság társa-
dalmi és gazdasági életében soha nem látott 
fellendülés indult meg. A redemptio új jog-
rendet, földtulajdont és társadalmi berendez-
kedést eredményezett. Általa a Jászkun Hár-
mas Kerületek a szabad királyi városokhoz 
hasonló jogokat kaptak. A jászkunok gazda-
sági autonómiája országos viszonylatban is 
egyedülállónak minősült. A redemptio által 
nyújtott előnyök teret engedtek a mezőváro-
sok és a redemptusok korai polgárosulásának, 
sajátos parasztpolgári fejlődésének is, amely 
az élet minden területén éreztette hatását.

A redemptio rendkívüli jelentőségű volt a 
jászok és a kunok életében társadalmilag és 
gazdaságilag egyaránt. S mindezen túl még 
szorosabb kötelékbe fonta a Három Kerületet 
és megerősítette az itt élők öntudatát.

A jászok és a kunok a redemptus diploma 
aláírásának emléknapját ma is a legnagyobb 
ünnepeik között tartják számon. A redemptio 
a szülőföldszeretetet, a gazdasági szabadság-
harc eszközeivel a szabadság visszaszerzése 
érdekében történő példás összefogást, tartást, 
becsületet jelent, nemcsak az utódok, hanem 
valamennyi magyar számára.

forrás: www.parlament.hu

Jászfényszarui papjaink
Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy településünk az elmúlt 

15 évben 2 papot adott egyházközségünknek. Elhatároztuk, hogy 
meglátogatjuk Őket, hogyan is élnek, hogyan teljesítik hivatásukat. 
Március 23-án Csépány Miklós utasszállítóját ismét megtöltöttük, és 
útra keltünk. 

Először Kovács Tamás atyához érkeztünk, aki Jászladány települé-
sen végzi szolgálatát. Zsúfolásig megtöltött templom fogadott minket. 
Nagyon nagy öröm volt számunkra azt a sok gyermeket, felnőttet lát-
ni. Fél 11-kor kezdődött a szentmise, amivel hozzánk igazodtak, hogy 
mi is részt tudjunk rajta venni. Ez a mise egy kicsit más volt, mint 
amit megszoktunk, hiszen kifejezetten a gyermekeknek, diákoknak 
szólt. A játékos, drámás formát öltött prédikáció célja elsősorban az 
ő kis lelkük megérintése volt. A szentmisét a jászberényi fiatalok kis 
kórusa tette még színesebbé. A kijáratnál adakozó hívek által felaján-
lott süteményekkel kínálták a híveket. A szépen felújított plébánián 

körbejárva egy kis bepillantást kaptunk Tamás atya mindennapjainak 
színteréről. A patinás, régi, de szépen felújított épület tiszteletet és 
nyugalmat árasztott. Itt átadtuk polgármester asszonyunk és az önkor-
mányzat által felajánlott Samsung televíziót. A polgármesteri hivatal 
dísztermében Jászladány polgármesterasszonya jóvoltából svédasztalos 
agapéval fogadtak minket. Az idő már dél körül állott, így mondha-
tom mindenkinek jólesett a sok finomság és természetesen a gesztus is. 
Látszódott és hallhattuk is, hogy Tamás atya és az önkormányzat szo-
rosan és jól együttműködik. Tapasztaltuk, hogy a hívek és a gyerekek 
is nagy szeretettel és tisztelettel veszik körül papjukat.

Hosszú út várt még ránk, ezért búcsúzkodtunk és indultunk tovább 
Törökszentmiklósra Dobák Gábor atyához, aki a városban káplánként 
szolgál. Törökszentmiklós 26 ezer fős település. Sajnos nagy a munka-
nélküliség a környéken. Sokan kénytelenek utazni napi szinten, pl. a 
Samsung gyárába. (folytatás a 11. oldalon)
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A jászkun redemptio évfordulója
Az Országgyűlés február 4-ei határozatával 

május 6-át a Jászkun önmegváltás emléknap-
jává nyilvánította, mellyel emlékezünk Mária 
Terézia 1745-ben ezen a napon aláírt okmá-
nyáról, mely a jászkunok 1702-ben elveszített 
kiváltságaiknak visszaadásáról rendelkezik.

A királynőre való emlékezésen túl, aki csak 
a lehetőséget adta meg az önmegváltásra, a 
tisztelet elsősorban őseinket illeti meg, akik 
tiszteletre méltó és páratlan összefogással, ve-
rejtékes munkával 580 ezer rhénes aranyfo-
rintért váltották vissza szabadságukat.

Az országos emléknappá nyilvánított 
redemptio megünneplésére a Jászság „fő-
városában” nagyszabású módon – a 250. 
évfordulót kivéve – most került először sor. 
Köszönet elsősorban a jászberényi Városvédő 
és Szépítő Egyesületnek, hogy kezdeményez-
te, majd közadakozásból megteremtette azt a 
helyet, a Jászkapitány – Jász emlékművet, a 
jászok összetartozásának közös szimbólumát, 
ahol eddig is minden évben az emlékezés zaj-
lott. A városi civil szervezet mellet az egész 
napos ünnepség szervezésének, lebonyolításá-
nak és anyagi hátterének megteremtését most 
Jászberény Város Önkormányzata és a Jászke-
rület Nonprofit Kft. vállalta magára.

Délelőtt a tanuló ifjúság a történelmi 
múlt ismeretéből vetélkedett. Kora délután 
a Városi Könyvtár kamaratermében telt ház 
előtt a Pethő László főszerkesztő kezdemé-
nyezéséhez köthető Jászberény történéseit, 
eseményeit, dokumentumait a kezdetektől a 
reformkorig összefoglaló könyv bemutatójára 
került sor. A kötetben helyt kapott langó 
Péter fényszaruhoz kötődő régész két írá-
sa is. Dolgozataiban összefoglalta „Berény az 
Árpád-korban”, valamint „A jászberényi Le-
hel-kürt” című témaköröket. A könyv egésze 
minden bizonnyal nemcsak a berényieknek, 
hanem a múlt iránt érdeklődő valamennyi 
jásznak igazi „csemege” lesz. Délután a Nagy-
boldogasszony r. k. főtemplomban tartott 
ünnepi szentmisét követően a Déryné Ren-
dezvényházban fél öt órakor a 269. évforduló 
tiszteletére kezdetét vette a díszünnepség.

Bolla János regnáló jászkapitány, a ren-
dezvény házigazdája köszöntötte a jelenlévő 
közjogi méltóságokat, a települések polgár-

mestereit, a jászkun főkapitányt, a kis és 
nagykun kapitányokat, valamint az emeritus 
kapitányokat. Dr. Szabó Tamás, Jászberény 
város polgármestere és Fábián József jászkun 
főkapitány ünnepi szónoklatai után a Jász-
sági Hagyományőrző Egylet tagjai – köztük 

görbe jánosné amálka – által előadott szín-
darab idézte meg a Jászkunság eladásának és 
visszavásárlásának történeti eseményeit.

A műsort követően Fábián József bejelen-
tette, hogy a Jászkun Kapitányok Tanácsa a 
Jászkunság Hagyományőrzéséért díjat alapí-
tott, melyet a kapitányi határozat alapján a 
Jász, a Kiskun és Nagykun kerületből most 
először egy-egy arra érdemesült személy vehet 
át. A kiskun kapitányok posztumusz ficsor 

józsef Kiskunfélegyháza néhai polgármes-
terének, a nagykun kapitányok dr. bartha 
júlia néprajzkutató, orientalistának, a jász-
kapitányok Hortiné bathó edit néprajzku-
tató, a jász múzeum igazgatójának ítélték 
oda. A díszünnepség a Jászmagyarok együttes 

„Miénk e föld” című ismert dalának előadá-
sával, majd a szózat eléneklésével ért véget.

A program szabadtéren folytatódott, a Jász 
emlékművet a települések, szerveztek, köz-
igazgatási hivatal delegációi, illetve képviselői 
megkoszorúzták.

A nap eseményei a Lehel Filmszínházban 
19 órakor kezdődött ünnepi gálaműsorral 
zárultak.

Tóth Tibor

(folytatás a 10. oldalról)
Több órát utaznak azért, hogy családjukat 

fenn tudják tartani. 2010-ben nyitotta meg 
a katolikus egyház az általános iskolát. 2011-
ben gimnáziumát és kollégiumát, majd óvo-
dáját. Közel 1000 gyermeknek biztosítják az 
egyházi neveltetést Gábor atya irányításával. 
Romos épületet kaptak, hiszen a város ön-
kormányzata is anyagi nehézségekkel küzd. 
Szép lassan igyekeznek pályázatokból és ado-
mányokból építeni, szépíteni az épületeket, 
tantermeket. Mikor megérkeztünk, rögtön 
az általános iskolához vezetett bennünket, és 
saját maga által készített szendviccsel és üdí-
tővel kedveskedett nekünk.

Az iskolában körbejárva szemlélhettük meg 
munkájának eredményeit, hallhattunk a ki-
alakult szokásokról.

Meghitt kis kápolnát is kialakítottak, amely 
szerintünk az egyik legszebb hely. Ide a gyer-
mekek mindig betérhetnek egy kis elcsen-
desedésre, ahol örömet, bánatot a kereszt 
tövébe rakhatnak. Mint hallottuk, gyakran 
igénybe is veszik. A bőséges információ után 
megnéztük Törökszentmiklós gyönyörű 
nagytemplomát.

Természetesen Gábor atya is megkapta a 
Samsung televíziót, amelyet meghatottsággal 
fogadott. Imával, énekkel, áldásával búcsúz-
tunk, és indultunk vissza Jászfényszarura.

Végezetül még szeretném kiemelni, hogy 
mindkét papunk jelesre vizsgázott. Ki-ki a 
maga helyén végzi az egyház által ráruházott 
feladatát, munkáját szeretettel és becsülettel. 
Számunkra pedig példa lehet ez a két fiatal fiú 
szorgalma és elhivatottsága munkájuk iránt.

Kedves jászfényszarui gyerekek és felnőttek! 
Óvjuk és vigyázzunk településünk újonnan 

felújított épületeire, parkjaira, hiszen nem 
rendelkezik minden település ilyen sok szép-
séggel! Vannak önkormányzatok, amelyek 
nem tudják segíteni a településük épülését, 
szépülését. Adjunk hálát a jó Istennek, ami-
ért ilyen szép helyen élhetünk és végezhetjük 
munkánkat! Sándorné Tóth Éva

Jászfényszarui papjaink

A Jász emlékműnél tiszteleg Jászfényszaru és Jászfelsőszentgyörgy küldöttsége
Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru polgármestere, Zelenai Tiborné Jászfelsőszentgyörgy 

polgármestere, Bolla János Jászfelsőszentgyörgy emeritus jászkaptánya, valamint Jászberény regnáló 
jászkapitánya és Ézsiás István Jászfényszaru emeritus jászkapitánya,

valamint Jászkun emeritus főkapitány. Fotó: Bugyi Gábor
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Gyógynövény- és fűszerkert a ház körül – III.
Áttekintés a kiskertekben is termeszthető kedvelt – vagy remélhetően a jövőben kedveltté váló – fűszernövényekről – 1. rész

Gyermekorvosként ajánlom, kivételesen a net-ről

Ezek a növények gyógyhatásúak, elterjedé-
sük, használatuk tehát javunkra válhat. Ná-
lunk általában nem őshonosak. Legtöbbjük 
Ázsiából vagy a Földközi-tenger környéké-
ről származik. Bár majd mindegyik szárított 
formában megvásárolható, de az áruk igen 
magas, nem is szólva arról, hogy a legtöbb fű-
szernövény friss levele és hajtása adja ételeink 
legfinomabb aromáját. Célszerű tehát, mint 
az első fejezetben érintettük már, hogy saját 
kertünkben termeljük meg.

Mint minden eredményes növénytermesz-
tésnek, így a fűszernövények esetében is nagy 
jelentősége van a megfelelő talaj-előkészítés-
nek. Ennek egyik megfelelő módja lehet a kö-
vetkező: A kijelölt területen emeljük ki a talaj 
felső rétegét, 25 cm mélyen. A kiemelt réteg 
helyét lazítsuk fel ásóvillával vagy gereblyével. 
A kiemelt földet tisztítsuk meg a gyomnövé-
nyektől, ill. gyökérmaradványoktól, ennek a 
talajnak a visszahelyezésekor adjunk hozzá 
2 lapát ként, 1–1 lapát komposztot, ha kö-
tött talajról van szó, 1–1 lapát finom sódert 
vagy homokot. A visszahelyezett földréteget 
tömörítsük és öntözzük be. Az ültetéssel és 
vetéssel várjunk legalább egy hétig. Fontos a 
rendszeres és gondos gyomlálás, öntözni csak 
akkor kell, ha a talaj felső rétege már 2 cm 
mélyen száraz.

A növények vetésének és ültetésének sor-
rendje azok magasságától, ill. terebélyessé-
gétől függő. A következőkben ismertetett 
fűszernövényeknél mindezeket a kérdéseket 
érintem.

menták
A Földközi-tenger vidékéről terjedtek el. 

Sokféle fajtájuk ismert, már az ókorban is 
ismerték fűszerként. Hazánkban két változat 
ismert: a zöld- vagy fodormenta és a bors-
menta. Lágy szárú, évelő növények. A talaj 
felszínéhez közel fejlődő kúszó szárral szapo-
rodnak. Magasságuk a 6o–8o cm-t is elérheti. 
Illóolajban igen gazdag növények, jól fűsze-
rezik a zöldségféléket önmagukban is, pl.: 
újkrumplit és zöldborsót, ízletesebbé teszik a 
bárányhúst és a salátákat. A mentaváltozatok 
illatanyagukat szárítás után is megőrzik. A le-
veleikből forrázott tea illatos, kellemes ízű, az 
emésztést segíti. Érdekesség, hogy elterjedten 
használják édességek készítéséhez. A virágos-
kertekben, ha a rózsák közelébe ültetjük, elri-
asztja a levéltetveket.

a kerti kakukkfű
Évelő, fűszer- és gyógynövény. Számtalan 

vadon termő faját ismerjük hazánkban is. 
Száraz, füves területeken fordul elő. Fűszer-

ként azonban a Földközi-tenger mellékéről 
származó kerti kakukkfüvet használjuk. Ez 
a növény a vadfajoknál aromásabb, erősebb 
illatú. A 10–35 cm-t is elérő szára kúszó vagy 
felálló, alsó része elfásodó. Virágai aprók, 
ún. fejecskébe tömörülő virágzatot képez-
nek, amelyek rózsaszínűek vagy pirosak. A 
kakukkfű májusban és júniusban virágzik. 
Fűszerként a virágait és levélkéit szárítva 
használjuk. A szárítás során azonban értékes 
vegyületeinek egy részét elveszíti. Alkalma-
zása sokrétű: baromfi- és vadhúsokhoz, leve-
sekhez, mártásokhoz különösen hagymával 
és fokhagymával társítva különlegesen finom 
ízhatást érhetünk el.

A kakukkfű fertőtlenítő, tartósító tulajdon-
sága is igen jelentős. Az egyiptomiak a balzsa-
mozáshoz is használták. Teájának gyógyhatá-
sa közismert: serkenti az emésztést, hatásosan 
enyhíti a meghűlés tüneteit és a köhögést.

A kakukkfű – hasonlóan a rozmaringhoz 
és a zsályához – főzetéből fertőtlenítő hatá-
sú tisztítószer készíthető. A növények egé-
szét lassú tűzön főzzük, majd leszűrve igen 
erős fertőtlenítő hatású folyadékot nyerünk, 
amely fürdőszobák, wc-k, és egyéb lefolyók 
tisztítására alkalmasak. Ezt a folyadékot a hű-
tőszekrényben egy hétig lehet tárolni.

bazsalikom
Trópusi területekről származó egynyári 

növény. Valamikor a falusi kertek jellemző 
növénye volt. A szép színes egynyári virágok 
közül sajátságos finom illatával tűnt ki. Fű-
szerként leveles, virágos hajtásait használjuk. 
A magassága 50 cm körüli. Főként paradicso-
mos ételekbe, fokhagymával együtt olaszos 
tésztához, mártásokhoz kiváló. Aromája fris-
sen a legfinomabb, de szárítva is jelentősen 
megőrzi azt. Teáját köhögés csillapítására, vi-
zelethajtásra és idegnyugtatóként használják.

a szurokfű (vadmajoranna vagy oregánó) 
melegkedvelő, 30–40 cm magas évelő nö-
vény. Erdei vágásokban, száraz füves terüle-
teken vadon is megterem. Halvány rózsaszín 
vagy piros apró virágai egész nyáron viríta-
nak. A napos, meleg, tápanyagban gazdag 
talajt kedveli. (folytatás a 13. oldalon)

Az internetről ingyenesen letölthető kiad-
ványt ajánlok minden érdeklődő figyelmébe 
az élet védelmében.

Tényszerű megközelítése elgondolkodtat a 
mai kultúra által felkínált döntések következ-
ményeiről, és segít megvilágítani olyan bio-
etikai kérdéseket, amelyekre fiatal felnőttként 
választ kell adniuk. A füzet kilenc témakört 
ismertet tudományos tényszerűséggel, de 
közérthetően. Ízelítő a témakörökből: abor-
tusz, prenatális (születés előtti) vizsgálatok, 
mesterséges megtermékenyítési eljárások, 
embriókutatás, az élet vége (eutanázia), szerv-
adományozás, gender-elmélet.

Letölthető:
http://www.fires.hu/bioetikaiutmutato.pdf
Szintén internetes tartalom, amit még aján-

lok, főként a fiataloknak, akik gyermeket 
várnak, vagy gyermekük született nemrég. Az 
„Első 1000 nap” elnevezésű program a prob-
lémák felvetésén túl szeretne segítséget nyúj-
tani azok megoldásában is – például a meg-
felelő kisgyerekkori táplálkozás támogatásán 
keresztül. Az „Első 1000 nap” programot a 
Magyar Primer Prevenciós Orvosi Egyesület 
hívta életre. Az egyesület célja, hogy – szigo-
rúan tudományos alapon – kutassa a geneti-
kai faktorok, a környezeti tényezők, az étrend 

és a mozgás egészségre gyakorolt hatását, és az 
ezekkel kapcsolatos információkat eljuttassa 
mind a szakmai, mind pedig a laikus közön-
séghez. „Nem lehet eléggé hangsúlyozni az 
első 1000 nap jelentőségét a későbbi egészség 
szempontjából. Ezért tartjuk rendkívül fon-
tosnak, hogy a megfelelő információk mind 
az orvosokhoz, mind a védőnőkhöz, mind a 
civil szervezetekhez és természetesen a szü-
lőkhöz is eljussanak” – mondja dr. Takács 
István, a Magyar Primer Prevenciós Orvosi 
Egyesület elnöke. A program elérhetősége: 
http://elso1000nap.hu/

Ajánlja: drka

Bazsalikom

Kakukkfű
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(folytatás a 12. oldalról)
Magvait tavasszal vetjük el, nagyon lassan 

csíráznak. Ősszel tőosztással, tavasszal szár-
dugványokkal szaporítható. Erős, főszeres 
aromájú friss leveleit felaprítva salátával, pa-
radicsomos, sajtos, tojásos ételek kiváló éde-
sítői.

Koriander
Mediterrán vidékekről származik. Termesz-

tése részben illatanyagai, részben fűszernö-
vényként való felhasználása miatt 3000 évre 
tekint vissza. Érdekes tulajdonsága, hogy a 
teljes növény éretlen állapotában poloska sza-
gú. Egyébként levele és magja különböző, ám 
igen erős aromájú. Az erős, csípős levelek sa-
látáknak, leveseknek kellemes ízt kölcsönöz-

nek. Az aromás illatú mag, az újabban terjedő 
étkezési kultúrákban indiai fűszerkeverékek 
elengedhetetlen összetevője (pl. chatney, 
ejtsd: csatni). Ez gyümölcsökből és zöldsé-
gekből készített, esetenként csípős, fűszeres 
köret, különféle húsok, halak mellé. Gyakran 
használjuk a koriandert savanyúságok ízesí-
tésére, sütemények illatosítására. Fagytűrő, 
egyéves növény, magjából forrázott teája az 
emésztést segíti, és enyhe nyugtató hatású. 
Hazánkban nagyiparilag is termesztik.

reCePT – Koriander chutney
Hozzávalók: Két nagy csokor koriander le-

vél, egy pohár natúr joghurt, 2 evőkanál kó-
kuszreszelék, 1 db zöld citrom, só, őrölt bors, 
chili paprika, 1 diónyi friss gyömbér, 1 fél fej 
lila hagyma.

Vágjuk össze a koriandert nem túl apróra, 
tegyük egy tálba, reszeljük rá a meghámo-
zott gyömbért, a citrom héját, adjuk hozzá 
az apró kockára vágott lila hagymát, sózzuk, 
ízesítsük citromlével, mézzel, és daráljuk rá a 
borsot. A keverékre kanalazzuk rá a joghur-
tot, szórjuk bele a kókuszreszeléket, és annyi 
felkarikázott chilipaprikát, amennyit még el-
bír a szervezetünk. Alaposan keverjük össze, 
és felhasználásig tartsuk a hűtőben. Grillezett 
báránybordák mellé, bármilyen grillpecse-
nyék, sajt vagy zöldség remek kiegészítője le-
het. Fóliában sült krumplik tetejére is remek. 
Nem lehet hosszú ideig eltartani, mindig fris-
sen kell elkészíteni. Télire sem lehet elrakni, 
sajnos. Vízy Istvánné Dr. Egresi Julianna

Kakukkfű

„ Új tüzet ugornak, testük gúzsba fonják-
 Holdharmatos füvön felgyűrik a szoknyát.
 Holdvilág suhogtat, ring sudaras hárfa.
 Földi vágy fuvalma indul aratásra.”
 (Lázáry René Sándor)

június 8.: medárd 
A közismert időjárásjósló nap. A közhie-

delem úgy tartja, hogy ha ezen a napon esik 
az eső, akkor 40 napig esni fog, ellenkező 
esetben pedig ugyanennyi ideig szárazság 
lesz. Mondják, ha Medárd napján süt a nap, 
akkor édes lesz a bor, ha viszont esik, akkor 
savanyú. Egyes csallóközi falvakban Medárd-
kor vetették a lent, hogy ne legyen gazos, és 
szépen fejlődjön. Másutt Medárdkor van a 
szénakaszálás ideje.

június 10.: margit
Egyes helyeken retkes Margit néven emle-

getik, mert ezen a napon vetik a retket, hogy 
jó gyenge maradjon. Ez tyúkültetésre a leg-
alkalmasabb nap. A Hortobágy vidékén álta-
lában esős napnak tartják. Zentán Margitot 
legyes Margitnak hívták: ezen a napon nem 
szabad kinyitni az ablakot, mert abban az év-
ben sok lesz a légy.

június 13.: Páduai szent antal napja
A remete Szent Antalhoz (január 17.) fűző-

dő néphagyományokat sok helyen átruházták 
a Páduai Szent Antalra. Igen sok állattartással 
kapcsolatos hiedelem és szokás kapcsolódik 
ehhez a naphoz. Például a baranyai falvakban 
nem fogtak be jószágot, másutt láncon haj-
tották át a jószágot, miközben a gazda mond-
ta: „legyetek erősek, mint a vas, tartsatok ösz-
sze, mint a lánc, s Páduai Szent Antal őrizzen 
meg a vadállatoktól”. E naphoz kapcsolódott 

a Szent Antal tüze, vagyis az orbánc gyógyí-
tása ráolvasással. Szent Antal napját különö-
sen az asszonyok számára tartották dologtiltó 
napnak: nem volt szabad lisztbe nyúlni, mert 
kelések nőnek a kézen. A Tápió mentén úgy 
vélik, hogy nagy esők jönnek: „Szent Antal 
elviszi a szénát”.

június 24.: szent iván napja 
Szent Iván a nyári napforduló ünnepe. A 

szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja. Az 
ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy meg-
véd a köd, a jégeső, a dögvész ellen, elősegíti a 
jó termést. A szertartásos tűzugrásnak egész-
ség és szerelemvarázsló célzata is volt. A tűzre-
valót egyes helyeken a lányok gyűjtötték, sőt, 
a tüzet is ők gyújtották meg. A Szent Iván-
napi tűznek egészségvarázsló szerepe is volt, 
közvetlenül a tűz átugrálása, valamint a felet-
te füstölt különféle növények révén. Például 
bodzafaágat pároltak a tűzön, amit később 
daganatra tettek, máshol a tűzön megpörkölt 
vadbodzát az ágyba vitték a bolhák ellen.

június 29.: Péter, Pál
Magyar nyelvterületen úgy tartották, hogy 

a búza töve ezen a napon megszakad: kezdőd-

het az aratás. A népi regula szerint „ha Pál 
fordul köddel, ember hullik döggel”, ami a 
régi idők pestisjárványaira, valamint a ked-
vezőtlen időjárás miatti rossz termésre, és az 
azt követő éhínségre, elhalálozásokra utal. A 
Csallóközben Péter-Pál napjához fűződik az 
a hiedelem, hogy amelyik legény vagy lány 
elsőnek hallja meg a harangszót e napon, az 
év végéig megnősül vagy férjhez megy.

Internetes források felhasználásával
összeállította: Szilágyiné Marika

Júniusi népszokások

Anyakönyvi hírek – ÁPRIlIs
SZÜLETTEK: Balogh Csenge (Durucz Szabina), Csatlós Márk (Farkas Mónika), Czuczu 

Máté (Czuczu Dóra), Palócz Richárd Gábriel (Palócz Edina).

HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.

ELHUNYTAK: Buzás Alajos (72), Cserháti Antal (67), Cseszkó Nándorné Kurunczi Anna 
(91), Juhász Jánosné Ocskó Mária (83), Nagy Zoltánné Buzás Erzsébet (69), Palócz János (73), 
Rimóczi János (73), Seres Józsefné Zseli Etelka (65), Tóth Sándorné Lőrinczi Erzsébet (86), 
Zsámboki Istvánné Dányi Piroska (85).
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2014. április 26-án ünnepelte 20 éves fenn-
állásának jubileumát az Iglice Gyermeknéptánc 
Együttes. A rendezvénynek a megújult és meg-
szépült Petőfi Sándor Művelődési Ház adott he-
lyet, mely a kezdés előtt már zsúfolásig megtelt. 
A műsort az Iglicések Bökönyi tánca nyitotta, 
mely után Győriné dr. Czeglédi Márta köszön-
tötte a megjelenteket, a táncosokat, a volt és je-
lenlegi oktatókat, és nyitotta meg a gálaműsort.

A műsorban több mint 150 táncos szerepelt, 
akik között ott voltak a táncegyüttes alapító tag-
jai, volt táncosok, jelenlegi táncosok, régi és je-
lenlegi oktatók, és bemutatkozott a tavaly ősszel 
indult Jászfényszarui Hagyományőrző Együttes. 
A gálában szereplő táncosok már január óta 
készültek a szereplésre, a már nem táncoló volt 
Iglicések minden héten találkoztak, és gyako-
rolták a gálában szereplő táncokat. A műsorban 
bemutatásra kerültek egykori és jelenlegi koreo-
gráfiák, a két és fél órás gálaműsorban láthatóak 
voltak Magyarország különböző tájegységeinek 
táncai. A műsor menetében szerepeltek kezdő 
táncosok, akik most ismerkednek a néptánc 
alapjaival, és olyan az Iglicében tanult diákok, 
akik már jövőjüknek tekintik a hagyományőr-
zést és a néptáncot, és ilyen irányú tanulmányo-
kat folytatnak középfokú művészetoktatási in-
tézményekben. Színpadra léptek a Jászság Népi 
Együttesben jelenleg aktívan táncoló volt Iglicés 
táncosok is. Érkezett egy levél Kaszai Lilitől, aki 
szintén a táncegyüttes alapító tagja volt, és pár-
jával, Fundák Kristóffal 2014-ben megnyerte a 
„Felszállott a páva” szólótáncosi fődíját. Levelé-
ben leírta, sajnálja, hogy nem tud most a cso-
porttal együtt ünnepelni, de lélekben velük van, 
és megosztott néhány szép gondolatot a régmúlt 
iglicés emlékeiből. Akik ott voltak tudják, hogy 

egy nagyon szép jubileumi gálaműsor került 
bemutatásra, melyet a lelkes közönség folya-
matos tapssal hálált meg. A műsor után közös 
táncházzal ünnepeltek az Iglicék, ahol minden 
gyermek, szülő, fiatal, idős, volt és jelenlegi 
táncos táncra perdült. A táncházban és a mű-
sor alatt is az együttes állandó kísérő zenekara, 
a Zagyva Banda húzta a talpalávalót. Ezúton 
is szeretnénk köszöntet mondani Jászfényszaru 

Város Önkormányzatának, a IV. Béla Általános 
Iskola Alapfokú Művészeti Iskolának, a Petőfi 
Művelődési Háznak és mindenkinek, akik se-
gítették az együttes munkáját az elmúlt húsz 
évben, és hozzájárultak, hogy létrejöhessen ez a 
20 éves jubileumi program. Külön köszönetet 
szeretnénk mondani az Iglice Gyermeknéptánc 
Együttes szülői közösségének a folyamatos segí-
tő munkájukért! Péter Szilárd

A Sakk Diákolimpia Csapatverseny Országos 
Döntőjét ebben az évben is Szombathelyen, a 
Haladás VSE Sportcsarnokában rendezték meg 
2014. május 16–18-ig. A versenyre minden 
korcsoportban a megyei bajnokok és a legjobb 
fővárosi csapatok jutottak be. Jász-Nagykun-
Szolnok megyét az alsó tagozatos lányok cso-
portjában megyebajnokként a Jászfényszarui IV. 
Béla Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola 
és Szakiskola csapata képviselte a megmérette-
tésen: Kovács Lilla, Nyers Lili, Kotán Eszter és 
Füle Viktória. A lányokat Muhari István készí-
tette fel az országos döntőre. A szombati napot 
nagyszerű versenyzéssel a második helyen zár-
ták, a vasárnapi nehéz küzdelmek után azonban 
a 25 résztvevő közül végül a 8. helyen végeztek. 
A csapat minden tagja várakozáson felül teljesí-
tett, mert erejüket a legtöbb esetben tőlük ta-
pasztaltabb versenyzőkkel kellett összemérniük. 
Az elért eredményt meg kell becsülni, hiszen 
csapatunkat csak nagyobb városok sakkiskolái, 
illetve oktatási intézményei előzték meg (Deb-
recen, Szeged, Pápa, Szombathely, Nagykanizsa 
és két budapesti csapat), ezzel a megyéből – a 
többi korcsoportban induló csapatot is figye-
lembe véve – a legjobb eredményt érték el. A 
csapat részvételéhez támogatásával hozzájárult a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Jász-
fényszaru Város Önkormányzata és a IV. Béla 
Általános Iskola. A következő erőpróba május 
végén vár Kovács Lillára és Nyers Lilire, amikor 
az Egyéni Diákolimpia döntőjén bizonyíthatják 
tehetségüket az ország legjobbjaival szemben.

Muhari István

a jász-NagyKuN-szolNoK megyéT KéPviselő CsaPaToK eredméNyei:

20 éves az Iglice

Jászfényszarui sakksiker

Az ünnepeltek köszönik a tapsot. Fotó: Dávid Ildikó

Helyezés
(induló csapatok száma)

korcsoport

8. helyezés
(25 csapat)
alsós lányok

10. helyezés
(22 csapat)

középiskolás fiúk

12. helyezés
(22 csapat)

felsős lányok

15. helyezés
(25 csapat)
alsós fiúk

23. helyezés
(28 csapat)
felsős fiúk

iskola

Jászfényszarui IV. Béla
Általános Iskola

Alapfokú Művészeti Iskola
és Szakiskola
Jászfényszaru

Szent István Egyetem Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium

Jászberény

József Attila
Általános Iskola

Martfű

Nagyboldogasszony Kéttannyelvű 
Katolikus Általános Iskola

és Gimnázium
Jászberény

Nagyboldogasszony Kéttannyelvű 
Katolikus Általános Iskola

és Gimnázium
Jászberény

Csapat tagjai

Kovács Lilla, 
Nyers Lili, 

Kotán Eszter, 
Füle Viktória

Inges Zénó,
Német Gábor,
Sebők Máté,

Kovács Martin,
Inges Ninetta

Arlett Vanda,
Pál Ágnes Manlaj,

Kókai Doren,
Szűrös Virág

Peredi Olivér,
Bíró Gergely,
Jenei Tardos,
Tóth Anna,

Kátai Kornél

Csatári Dominik,
Száraz Szabolcs,

Csík Martin,
Horváth Adél

felkészítő,
csapatvezető

Muhari István

Guba Ferenc

Szilágyi Dezső

Sinka István FM

Sinka István FM
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mintegy 80 érdeklődőt vonzott május 4-én 9 órakor a 
jászfényszarui városháza dísztermében megtartott iX. jász fény 
vers- és Prózamondó Találkozó. az elhangzott 29 verset 10 tele-
pülés versmondói tolmácsolták.

A Városnapi zsongás rendezvénysorozat utolsó napján ismét talál-
koztak a térség versmondói. A megnyitón a hagyományokhoz híven 
gyertyagyújtás után Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszön-
tötte a jelenlévőket. Berzéné Magyar Krisztina megemlékezett az I. 
Jászkun Emléknapról, amelynek tiszteletére rendeztük idei versünne-
pünket. Nyers Lili és Füle Viktória zongorajátéka, Kovács Lászlóné 
elsős tanítványainak versei emelték a megnyitó meghitt pillanatait. 

A bemutatókat követő szakmai értékelésen a zsűri – Kiss László, a 
Magyar Versmondók Egyesülete elnöke és Lengyel Boldizsár megyei 
Príma-díjas újságíró, dramaturg – hangsúlyozta, hogy rangos, magas 
színvonalú találkozó részesei lehettek. Talán még soha nem volt eny-
nyi jó gyermek versmondó rendezvényünkön! Az a megtiszteltetés és 
elismerés érte a jászfényszarui találkozót, hogy ezen alkalomtól egyik 
elődöntője az általános iskola felső tagozatosainak szervezett Regősök 
húrján című országos vers- és prózamondó találkozónak, melynek gá-
láját minden év novemberében Budapesten rendezik meg. Így már 
ebben az évben a kategóriájuk legjobb versmondói jászfényszarui tel-
jesítményük alapján részt vehetnek az országos gálán. 

Az eredmények: 
Gyermek kategóriában a 13 versenyben induló közül négyet díjazott 

a szakavatott zsűri. Farkas Ferenc Pusztamonostorról „Hiteles mese-
tolmácsolásért”, Hűvösvölgyi Márton Jászszentandrásról „Egyéniségé-
hez illő versválasztásért”, Székely Márk Jászfényszaruról az „Aktuális 
mondanivaló igaz tolmácsolásáért” és Győri Máté Pusztamonostorról 
a „Mese hiteles tolmácsolásáért” kapott díjat. 

Ifjúsági kategóriában kiemelte a zsűri Lukács Lilla Rékát Gödöllőről 
a „Hazaszeretet tiszta gondolatainak tolmácsolásáért és a szép magyar 
beszédért”, Rigó Renátát Jászberényből „Szuggesszív előadásmódjáért” 
és Vajda Alexandrát Bonyhádról „Élvezetes, humoros előadásmódjá-
ért”. 

A felnőtteknél Harmath Józsefet Jászfényszaruról a „Vers hiteles 
tolmácsolásáért”, Bordás Nórát Jászfényszaruról a „Kortárs költészet 
hiteles tolmácsolásáért” és Tóth Lászlónét Jászárokszállásról az „Egyé-
niségéhez illő versválasztásért” dicsérték meg. 

A Regősök húrján című országos gálára meghívást kapott Székely 
Márk, Farkas Ferenc, Hűvösvölgyi Márton, Lukács Lilla Réka és Bara-
nyi Edina. Gratulálunk nagyszerű teljesítményükhöz!

A találkozót a rendezőszerveken túl – Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata, BLNT Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhelye, FÉBE, 
Jászfényszaruért Alapítvány, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyv-

tár – szép díjakkal, ajándékokkal, dekorációval támogatta a Jász Taka-
rékszövetkezet, Cserháti Vencel vállalkozó és Réz Ferencné virágboltja. 
Köszönjük, hogy idén is támogatásra méltónak ítélték az immár 16 
éve megrendezésre kerülő verses seregszemlét. 

Katinka

Húsvét vasárnap napfényes délutánján 
családias hangulatú programra invitáltuk 
városunk lakóit. Néhány fős csapatunk kéz-
műves foglalkozással, játékos feladatokkal, 
állatsimogatóval és lovas ügyességi próba-
tételekkel várta a vendégeket. Gyerekek és 

felnőttek együtt láttak neki a felakasztható 
tojásformák kifestésének, a mozgatható lábú 
papírnyuszi összeállításának és az állatfigurás 
lufik felfújásának. Célzó képességet és ügyes-
séget próbára tevő feladatokban vettek részt a 
gyerekek. Kipróbálták milyen messzire repül 
egy gumicsizma, milyen nehéz egy patkót egy 
gumikerékbe adott távolságból beledobni, 
vagy éppen gumikarikákat egy botra rádob-
ni.  Az egyenetlen talajon kihívást jelentett 
a „mocsárjáró” farönkökön történő lépegetés 
is. Időközben megérkeztek a simogatni való 
jószágok: egy kecske, bárányok és tanyán ne-
velkedett nyuszik, akik rögvest az érdeklődés 
középpontjába kerültek. A gyerekek gondos 
gazda módjára etették és simogatták a kis 
kedvenceket. Majd elérkezett a várva várt 
esemény, a lovaglás. A Szűcs Mihály Huszár-
bandérium tagjai egy feladatsorral készültek 
a lovagolni vágyók részére. Elsőként székre 
helyezett selybából kellett egy ostort a ló má-
sik oldalán lévő selybába áttenni. A második 
állomáson a lovasnak fel kellett venni mind-
két karjára egy-egy gumikarikát, és széttárt 
karokkal egyensúlyozni, miközben a ló ha-
ladt a következő állomás felé. Ezután a zsák-
mánycipelés következett: egy zsák búzát kel-
lett felmarkolni a ló hátán ülőnek és magával 
vinni, melyet egy kardra lehetett elcserélni. A 

karddal a katonás sorrendben felsorakozott 
ellenséget kellett eltalálni, jobbról is kettőt, 
balról is kettőt. A feladatsor végén ismét cél-
ba dobás következett, egy fára erősített háló-
ba kellett három labdát a ló hátáról beledob-
ni. A lovaglás megunhatatlannak bizonyult, 
de még hátravoltak a csoportos feladatok. A 
zsákban futás győztesei  csoki nyuszit kaptak, 
csakúgy mint a szögkeresés bajnokai és a fák 
között elrejtett tojásokból legtöbbet megtalá-
ló gyerekek. A program zárásaként a résztve-
vőket két csapatra osztottuk, és kötélhúzásra 
buzdítottuk. A két csapat egyenlő erővel bírt, 
hisz a kötél alig akart megmozdulni, mígnem 
a bíró – jómagam – egy pillanatra nem fi-
gyelt, s az egyik oldalra elindult a kötél. Egy 
pillanat alatt kiderült a turpisság: hirtelen a 
nyertes oldalon két felnőttel több fogta a kö-
tél végét. De a „vesztes” csapat ezt nem bánta, 
hisz a visszavágót megnyerte. Így már csak a 
jutalomosztás maradt, ami húsvét lévén nem 
is lehetett más, mint csoki tojás. Öröm volt 
látni a gyerekeket, akik élvezték a játékos fel-
adatokat, ügyesen foglalkoztak az állatokkal, 
és öröm volt látni a szülőket, akik büszkén 
figyelték és fotózták csemetéiket. Köszönjük 
barátainknak a sok segítséget és a résztvevők-
nek a kellemes délutánt!

Kép és szöveg: Karizs Evelin

Versmondás felső fokon

Nyuszi, tojás, ló – ilyen volt a húsvétolÓ

A találkozó fellépői és a zsűri. Fotó: Nagy Ildikó
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ÓVOdAI HíRek

Aki pénteken benézett a Szivárvány Ovi csoportjaiba, madarakat 
barkácsoló gyerekekkel, madárhanggal találkozhatott. Fát és bokrokat 
ültettünk, énekünket és fogadalmunkat – amiben a fákat biztosítottuk 
védelmünkről, a madarakat, hogy itt otthonra lelnek – meghallotta 
a fejünk fölött köröző gólya, akihez még 4 társa csatlakozott. Sokáig 
köröztek fejünk fölött, egyre magasabbra szállva, és pár fecske is tisz-
teletét tette a madarak és fák napján az ovi udvarán..

Kép és szöveg: Mezeiné Folyó Angéla

2014. április 17-én tartotta óvodánk a már hagyományossá vált hús-
véti kézműves délelőttjét. Ezen a napon minden csoportban várjuk a 
kedves szülőket, nagyszülőket, testvéreket is, hogy közösen töltsünk 
el egy délelőttöt. Így történt ez ezen a napon is. A délelőtt folyamán 
sok-sok húsvéti jelkép készült minden csoportban.

Nyuszik, bárányok, csibék, különböző hagyományos és modern 
technikával készült húsvéti tojások, üdvözlőkártyák, kopogtatók, 
húsvéti kosarak. A munka befejeztével ezúttal meglepetésben is volt 
részünk, hiszen az óvó nénik egy húsvéti mesét báboztak el a gyerekek-
nek. Sajnos a tojáskeresésnek nem kedvezett ezen a napon az időjárás, 
így ezúttal a húsvéti nyuszi a csoportszobákban rejtette el a tojásokat, 
amit a kis ovisaink annál nagyobb lelkesedéssel keresgéltek. A húsvétot 
megelőzően minden csoport láthatott igazi nyuszit, amit Nagy Dorina 
szüleinek köszönhetünk. A Polatschek családhoz pedig báránynézőbe 

voltunk hivatalosak, amit 
ezúton is köszönünk nekik. 
Nagy segítség volt a dél-
előtt lebonyolításában az is, 
hogy a Bedekovich Lőrinc 
Népfőiskolai Társaság pá-
lyázatának köszönhetően 
sokkal tartalmasabbá tehet-
tük ezt a napot.
Kép és szöveg: Dobák Jánosné

A szivárvány Óvodában Húsvétoló a Napsugár Óvodában

A Napsugár Óvodában

Madarak és fák napja

Húsvéti készülődés
a Szivárvány óvodában

Fo
tó

: F
öl

dv
ár

i E
di

t
Fo

tó
: F

öl
dv

ár
i D

or
ot

ty
a

Készülnek a hímes tojások. Fotó: Földvári Edit



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2014/5 17

Brum brum Brúnó
mókás medve…

látogatás az iskolában

„Vendég vagy a természetben
– viselkedj!”

Pontosítás

A Napsugár Óvodában negyedévente szokássá vált kiállítások közül 
a tavaszi volt a soron következő. Az aktuális Ovi Galéria kiállításunk 
Mackók címmel került megrendezésre. A gyerekeket és a szülőket is 
egyaránt bevontuk a gyűjtésbe, akik szívesen behozták kedvenc maci-
jukat. Volt olyan szülő, aki gyermekkora kedvenc maciját is felajánlot-
ta, így került hozzánk Misa, a szovjet olimpiai maci is, de az ismertebb 
mesefigurák közül természetesen Micimackó is ott volt. Az igaziak 
közül a jegesmedve, barnamedve, koalamaci jelent meg, melyekről 
a kiállításmegnyitón beszélgettünk a gyerekekkel. Előkerültek macis 
meséskönyvek: Nemes Nagy Ágnes: Ki ette meg a málnát?, Jó éjszakát 
Tv Maci! Marék Veronika: Boribon a játékmackó.

A Napsugár Óvoda ezúton is köszöni a szülők aktív részvételét a 
gyűjtésben, ami nagy örömet szerzett kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt. Óvodába érkezéskor és távozáskor azóta is sokan szívesen néze-
getik a kiállítás tárgyait, olvasnak fel és lapozgatják a könyveket.

Szöveg: Dobák Ágota Zsuzsanna
Kép: Klippánné Jáger Melinda

április 22-e a föld világnapja! a Napsugár óvoda gyermekei 
április 24-én ünnepelték meg ezt a napot, természetesen játékos 
formában. 

Ezen a napon aki tudott, zöld ruhában érkezett az óvodába. Már 
a reggeli órákban ráhangolódtak a gyermekek a délelőtti játékokra. 
Minden csoport különböző technikával (színezés, festés, ragasztás) pa-
pírtányér földrészeket készíthetett.

A délelőtt folyamán, az udvaron alkalmuk nyílt a gyermekeknek a 
szelektív hulladékgyűjtés lényegét elsajátítani a „kukabúvárok” segítsé-
gével. Bekötött szemmel kitapogathatták és kitalálhatták, hogy milyen 
érzés a sódert, kavicsot, faháncsot vagy éppen a földet a tenyerükben 
tartani. Aki ügyesen válaszolt az ugróiskola kérdéseire, „kijárhatta” a 
8 osztályt. A Föld-Víz-Levegő labdajáték kapcsán pedig Földünk ál-
latairól szerezhettek információkat a gyermekek. Ez a délelőtt is jó 
hangulatban telt!

Klippánné Jáger Meinda

Áprilisi lapszámunk 10. oldalán fotót közöltünk a Szivárvány Óvoda 
rendezvényéről (Apanap). A fotót Hurubánné Telek Anett készítette.

Óvodánk nagycsoportosai a Napsugár és a Szivárvány Óvodából 
együtt látogattak el az első osztályos gyerekekhez. A látogatás célja: 
ismerkedés az iskolával, az iskolai élettel.

A gyerekek beültek az iskolapadba, hallgattak mesét, verset. Számol-
tak, énekeltek, együtt játszottak az elsősökkel. Az óvodába visszatérve 
egyikük megjegyezte: „Eddig nem akartam iskolába menni, de most 
már úgy gondolom, szeretnék”.

Földvári Edit · Kép: Földvári Dorottya

Fotó: Klippánné Jáger Meinda

Fotó: Földvári Dorottya
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ANNO
egy gyermek megfigyelései és tapasztalatai az 1930-as években – IV.

Mit rejt a ládafia? X.

A következő széles utca sarkán Koncz Péter 
bácsi (1905-ben Mezőkövesden született, kö-
zépiskoláit is itt végezte, 1926-tól Jászfénysza-
run irodai tisztviselő, felesége: Kivés Eleonóra.) 
háza állt.

Ez is modern ház volt, elöl hármas ablakok 
tekintettek az utcára, hátul pedig gondozott 
kert és nagy veranda várta a belépőt. Sokszor 
jártunk hozzájuk, Ella néni anyámnak és 
nagynénémnek is jó barátnője volt.

Volt egy kedves fiuk, Kazika, és egy szőke 
kisleányuk, Nórika. Mennyit játszottunk 
velük! Péter bácsi községi irodatiszti hivatalt 
viselt, ő is jó kedélyű és nagydarab ember. Az 
ő utcasarkukon egy szép kőkereszt állt, rajta 
Jézus függött; az egész körülkerítve, védetten 
állt, és én mindig megcsodáltam. Később hal-
lottam, hogy háború után lebontották, (Az új 

iskola építése miatt a kereszt 1968-ban a mai 
helyére, a Szabadság út 65. szám alá került át-
helyezésre, Hunyadi utca bal sarok.) és Fó(s)
zerék telkén újra felállították.

A Temető! Számtalanszor jöttünk ide nyári 
sétáink során. Én és a húgom mindig nagy-
anyám kíséretében mentünk. Belekapaszkod-
tunk és rángattuk a kezét, hogy ugye velem 
jössz, nagyika? A húgom is ezt tette, de ő böl-
csen mindkettőnket választotta egy-egy kezé-

vel. A temető közepén kápolna áll (1880-ban 
Szűcs Mihály és neje Berze Terézia építtette) 
még most is. Akkoriban az előtte elterülő tér 
még nem települt be sírokkal, mint mosta-
nában. A keresztút stációi előtt szabad térség 
várt. Dédnagyanyám pihent itt, a magunk-
kal vitt virágok neki szóltak. A temetőn túl, 
lejjebb a Márkus-ház trónolt. Itt lakott Már-

kus Mariska óvó néni, szintén jó barátnő, az 
édesanyjával, Szidi nénivel és Ödön bácsival, 
(1902-ben Jászfényszarun született, műegye-
temet végzett Budapesten, okleveles jegyző, 
jegyző gyakornok Jászkiséren, Jászladányban, 
1929-ben elvégezte Szombathelyen a közig. 
tanfolyamot, 1930-ig Mendén h. s. jegyző.) a 
testvérével, aki szintén a községházán dolgo-
zott. Mariska nénit mindenki nagyon szeret-
te a faluban. Végtelenül kedves volt, nagyon 
tudott bánni a gyerekekkel. Milyen játszások 
zajlottak itt a Koncz gyerekekkel, és más ro-
kon gyerekekkel! Házukban bebújhattunk 
a szekrényekbe, még az ágyakba is. Itt soha 
nem szóltak rá a gyerekekre, hogy ne tegyék 
ezt vagy azt. Az apa, Márkus bácsi (Márkus 
János) iskolaigazgató (1914–1926 között) 
volt, nagyapám jó barátja. Rég összejártak a 
családok.

Ezen a soron magaslott a Borbás ma-
lom (a nagymalmot 1890-ben Ballagó Béla 
építette,1916-ban Gergely Émán megvette, 
Gergelytől, 1930-tól Borbás Józsefné Wéber 
Ilona bérelte, melyet atyja Wéber János ve-
zetett, 1938-ban Márkus Pál tulajdonába 
került, 1944. november 13-án a németek fel-
gyújtották és leégett). A liszt még a falakat is 
fehérbe vonta, bent pedig mindig zakatoltak 
a gépek, zajuk hangja kihallatszott az utcára 
is. Nagy kövér lovak húzták a liszteszsákok-
kal teli stráfkocsikat. Titokzatos világ volt ez 
számomra.

A falu világa számomra itt a Márkus-háznál 
megszűnt. Pedig itt volt még a Waldmann-
féle fatelep, de ez távol állt érdeklődésemtől. 
Innen továbbra csak az állomásfőnökékhez 
vitt bennünket a konflis. Az állomásfőnök, 
Erdei Zsiga bácsi (1895-ben Karcagon szüle-
tett, középiskoláit Hatvanban végezete, szolgált 
Hatvanban, Domahidán, Egerben és Puszta-
monostoron, 1929-től 1953-ig nyugdíjazásáig 
Jászfényszarun állomásfőnök, 1956-ban hunyt 
el.) volt, kedves ember, aki mindig vasutas 
egyenruhában járt. (folytatás a 19. oldalon)

50 éve történt a munka ünnepén, 1964. 
május 1-jén a Langó Fábián vezette Csepel 
tehergépkocsi előtt négy Béke Mgtsz irodai 
dolgozó. Balról jobbra: Ördög Mária (Ézsiás 
Pálné), Bukó Pálné (Ágoston Ilona), Sárközi 
Jánosné (Muhari Katalin) és Sindely Mátyás-
né (az akkori községi tanács végrehajtó bizott-
ság elnökének felesége). 

Ördög Mária és Sárközi Jánosné fogják a 
nemzetiszínű zászló rúdját. 

A fényképet Ézsiás Pálné bocsájtotta rendel-
kezésünkre. Köszönjük!

Tóth Tibor

A harmincas évek közepén készült az óvodai csoportkép. Az első sorban középen Márkus Mária.
Fotó: FÉBE-archívum
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egy gyermek megfigyelései és tapasztalatai az 1930-as években – IV.

Volt egyszer…
Fényképeket nézegetve kezembe akadt egy 

tűzoltó lányokat ábrázoló fotó. Eszembe ju-
tott, hogy a 70-es évek elején alakult a Kalap-
gyárban egy önkéntes tűzoltó csapat. A fér-
jem, Tamus János szervezte, és ő képezte ki a 
lánycsapatot. Járási tűzoltó versenyeken is in-
dultak, okleveleket kaptak. A Jászfényszarun 
rendezett önkéntes tűzoltó versenyen, mivel 
nem indult több női csapat, a jászberényi hi-
vatásos tűzoltókkal mérték össze tudásukat, 
ügyességüket, gyorsaságukat. Jól teljesítettek, 
a Szolnok Megyei Tanács vb-titkárától okle-
velet kaptak.

A női önkéntes tűzoltó csapat régen fel-
oszlott, már Kalapgyár sincs Jászfényszarun, 
de úgy gondoltam közzéteszem a fényképet, 
akik rajta vannak, biztosan örülni fognak. S 
talán nem árt, ha mások is megtudják, hogy 
Jászfényszarun volt egyszer egy női önkéntes 
tűzoltó csapat. Tamus Jánosné

A fénykép a jászfényszarui vasútállomás előtt készült kb. az 1930-as évek elején, a padon.
Bal szélen Erdei Zsigmond és felesége, Polgár Anna, középen gyermekeik: László és Magdolna.

Fotó: FÉBE-archívum, adományozó Vidovich László

A fénykép 2007 karácsonyán készült Szolnokon az idősek otthonában.
Erdei Zsigmond fényszarui MÁV-állomásfőnök fia, László, aki vasúti főtisztként ment nyugdíjba.

Fotó: FÉBE-archívum, adományozó Erdei László

(folytatás a 18. oldalról)
Ha jött a vonat, a gyakornokok zöld lám-

pával jöttek ki és indították tovább a vonatot.
Szerettem nézni ezt a műveletet, és meg-

engedték, hogy megvárjam, amíg a vonat 
tovább pöfékel, és ereszti magasba a gőzt. 
Felesége, Ancsi néni (Polgár Anna 1904-ben 
Jászfelsőszentgyörgyön született, 1983-ban 
hunyt el.) mindig nagy Anna-névnapokat tar-
tott. Ott voltunk ezeken, és én mint mozgé-
kony gyerek a felnőttek között forgolódtam.

Élveztem a haza jövetelt is, sötét estében. 
Szüleim között ültem, a konflis bőr tetejét 
ilyenkor felhajtották.

Erdeiéknek két gyermekük volt, Laci (Pusz-
tamonostoron 1921. május 10-én született.) 
és Magda (Pusztamonostoron 1922. október 
22-én született, tanítónő lett, 1955. december 
31-én hunyt el). Ők akkor már nagyok vol-
tak, Lacira úgy emlékszem, hogy csinos, fess 
fiatalember volt (vasúti tiszt lett), Magda le-
ányuk haját két vaskos copfba fonva viselte.

Ő bevitt a szobájába, és ott sok érdekes dol-
got mutatott, ami egy gyereket érdekelhet. 
Csodálatos játék alvóbabája volt, arany hajjal. 
Ettől kezdve én is vágytam egy ilyen babára, 
amit később meg is kaptam, csak fekete haj-
jal, ami anyám hosszú hajából készült, lehe-
tett fésülni, fonni, csodálatos volt. Az arca, 
keze porcelán, és fehér szattyánbőrből volt a 
teste. Nagyanyám sok ruhát varrt a tündéri 
Erzsi babámnak. 

Jászfényszarun még sajtokat is készítettek a 
Derby Sajtgyárban (Az üzem 1935 és 1975 
között működött). A parókia után következett 
az épület, de jóval lejjebb.

Nagy tejeskannák álltak az utca felől egy 
emelvényen, és ott vették át az esti fejés ered-
ményét. Ha arra sétáltunk, mindig éreztük a 
friss tej illatát.

A sorozatot gondozza:
Tóth Tibor
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köszönjük támogatásukat!
Jászfényszaru Város Önkormányzata nagy örömmel fogadta, hogy a XXV. alkalommal megrendezésre kerülő Jász bált az idén Jászfényszaru 

rendezhette, mely a hagyományápolás és továbbörökítés mellett a Jászság összetartozásának erősítését is szolgálta. 
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy meghívásunkat nagyon sokan elfogadva személyes jelenlétükkel emelve a rendezvény színvonalát adomá-

nyaikkal, tombolafelajánlásaikkal a bál bevételét növelve támogatták a Bálkirálynő és a Bálherceg koronájának elkészítését. 
Reméljük, hogy a bál résztvevői jól érezték magukat, és Jászfényszaru vendégszeretetét hírül víve, jó szívvel fognak visszagondolni a jubileumi 

Jász bál emlékezetes és megható pillanataira. Jászfényszaru Város Önkormányzata az adományokat és tombolafelajánlásokat ezúton is köszöni 
az alábbi támogatóknak.

adományozók:

Tombolafelajánlók:

· Bali László
· Bolla János jászkapitány
· Borbás Ferenc jászkapitány 
· Cserháti Vencel
· Dr. Knorr János
· Dr. Szabó Tamás polgármester
· Farkas Sándor 
· Fejér Andor, a Szolnoki Járási Hivatal vezetője
· Győri Ernő
· Hortiné Dr. Bathó Edit
· Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
· Jászfényszaru Város Önkormányzata

· Jászfényszaru Városfejlesztő Kft.
· Jászsági Önkormányzatok Szövetsége
· Kocsis Péter Csaba
· Krajcsné Dezsőfi Katalin
· Kuti Mihály
· Pócs János országgyűlési képviselő
· Szabó László
· Tari András
· Tóth Tibor
· Vágó Tibor
· Zsámboki Sándor

· Ifj. Hornyák János műszaki ellenőr
· Id. Zsámboki Sándor 
· Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Minisztérium
· Jászkisér Város Önkormányzata
· Jászkisér Város Polgármesteri Hivatal
· Rentzné Dr. Bezdán Edit
 JNSZM Önkormányzati Hivatal főjegyző
· Jászfényszaru Város Önkormányzata
· Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
· Tiszabross Audit Kft.
 Krajcsné Dezsőfi Katalin ügyvezető
· Jászberény Város Önkormányzata
· Percz László Jászkapitány
· Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester
· Zöldség és Gyümölcsbolt
· Samsung Electronics Magyar Zrt.
· Dr. Gócza Tamás hivvez. helyettes
 JNSZM KH Jászberényi Járási Hivatal 
· Vári-Nagy Judit hivatalvezető
 JNSZM KH Jászapáti Járási Hivatal 
· Sári Ferenc polgármester
· Dr. Voller Erika jegyző
· É+J Kft.
· Terenyi Imre és családja
· Jászfényszaruiak Lovas Baráti Köre
· Győri János
· Sándor Sándor
· Tündérkert Művészeti Óvoda, Pusztamonostor
 (Káposzta Sándorné)
· Tóth Tibor önkormányzati képviselő
· Rézné Levocs Ilona
· Korona Üzletház, Jászberény
· Péter Ferenc, Afzélia Kft. ügyvezetője, Jászfényszaru
· Jászfényszarui Lovas Baráti Kör, Pető Ferenc
· Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,
 Jászfényszaru
· FÉBE, Jászfényszaru
· Jászapáti Város Önkormányzata
· Knorr Ügyvédi Iroda, Jászberény
· Balajthi Zoltán és Godó Nikolett, Jászladány
· Drávucz Katalin és családja, Jászladány
· Városvédő és Szépítő Egyesület, Jászberény
· Jász Múzeumért Alapítvány, Jászberény
· Jász Múzeum, Jászberény

· Hortiné Dr. Bathó Edit, Jászberény
· Szabó László, Liska J. Szki. igazgató, Jászberény
· Pető Ottó és Petőné Kapalyag Éva, Jászfényszaru
· Barta László Attila, Jászberény
· Mozsár Lászlóné polgármester, Jászágó
· Dobos Gergely jászkapitány, Jászágó
· Dobos Sándor, Jászágó
· Zelenai Tiborné polgármester, Jászfelsőszentgyörgy
· Tiborcz Zoltán, Jászberény
· Váradi Csaba, Jászberény
· Lantos Tibor, Jászberény
· Ifj. Lukácsi Pál polgármester, Jászjákóhalma
· Szabó Ágota, Farsang Tamás, Jászjákóhalma
· Farkas Emma és párja, Pusztamonostor
· Györgyfiné Balogh Zsuzsanna, Pusztamonostor
· Bali Kft., Jászberény
· Dr. Körei-Nagy József rendőrkapitány, Jászberény
· Dalmadi Tiborné polgármester, Alattyán
· Vass Lajos jászkapitány, Alattyán
· Ifj. Győri Ernő és Győriné Szabó Gabriella,
 Jászfényszaru
· Dr. Tamus Eszter és Kriston István, Jászfényszaru
· Borbás Ferenc jászkapitány, Jászivány
· Muhariné Dr. Bolla Ilona, Jászberény
· Sárközi János, Jászberény
· Horváth Zsolt és felesége, Jászfényszaru
· Jászboldogháza Önkormányzata
· Kaszab Árpád, Dunakeszi
· Dózsa Tamás Károly, Kiskunhalas
· Jánoshida Község Önkormányzata
· Kód Kft., Jászberény
· Tóth Nóra polgármester, Jásztelek
· Dr. Dinai Zoltán jegyző, Jásztelek
· Talált József jászkapitány, Jászalsószentgyörgy
· Jászság Népi Együttes, Jászberény
· Ézsiás Vencel, Jászfényszaru
· Molnár György, Jászberény
· Turóczi István Zoltánné jegyző
· Smuta Zsolt kunkapitány, Kunszentmárton
· Kis Józsefné, Jászapáti
· Jászapáti Templomért Alapítvány
· Téba Tüzép, Jászapáti
· Lányi László, Jászberény
· Jászivány Község Önkormányzata
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kalapgyári volt vezetők látogatása a 45. évforduló alkalmából
Turú István a Budapesti Kalapgyár 

jászfényszarui gyáregység volt vezetőjének 
(1975–1983) meghívására 2014. május 15-
én városunkba látogatott dr. Nagy László, a 
Budapesti Kalapgyár volt dolgozója (1954–
1983), majd igazgatója (1972–1983); Bakos 
Rudolf a kalaptompgyártás volt ágazatvezető-
je és Keskeny Ferenc, a bőrgyártás volt ága-
zatvezetője. 

A városházán a vendégeket Turú István és 
Karizsné Csontos Terézia társaságában fogad-
ta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester. 

A baráti és szívélyes beszélgetés során dr. 
Nagy László felelevenítette emlékeit, hogyan 
került kiválasztásra 1969-ben Jászfényszaru 
az ipartelepítés, a kalapgyári gyáregység lé-
tesítése céljából. A volt igazgató elmondta: 
1969-ben a Kalapgyár főmérnökeként kerül-
tem kapcsolatba Bukó Sándorral, aki beru-
házóként a vidéki ipartelepítést intézte. Szol-
nok megyében a kijelölt területekre jelentős 
támogatást biztosítottak. Javaslatára megte-
kintettem a mezőtúri fejlesztési lehetőséget. 
A látogatás után találkoztunk a Szolnok Me-
gyei Tanács vb-titkárával, dr. Kuti Györggyel, 
aki elmondta a megyei területi és támogatási 
lehetőségeket.

Bukó Sándor és dr. Kuti György is 
jászfényszarui születésűek voltak, így fel-
vetették, hogy miért nem telepíthet a gyár 
Jászfényszarun ipart. A község nem tarto-
zott a támogatott területhez, így a megye 
nem támogathatta a beruházást. Dr. Kuti 
György, aki ebbe nem tudott belenyugodni, 
javaslatára átmentünk dr. Soós István gazda-
sági elnökhelyetteshez. A tárgyalás során több 
lehetőséget mérlegeltek, de megoldás nem 
született. Dr. Kuti György, aki Jászfényszaru 

választott megyei tanácstagja is volt, telefo-
non felhívta a községi tanács elnökét, hogy 
gépkocsiba ülve megyünk Fényszaruba, hogy 
hátha megoldást találunk. 

Török Sándor akkori tanácselnök nagy 
örömmel fogadott bennünket, és az iparte-
lepítést, a munkalehetőség megteremtését 
támogatta. A beszélgetés során kiderült, hogy 
anyagilag a helyi tanács nem tud segíteni. 
Dr. Soós István segítőkészen átnézte a köz-
ség költségvetését, és két jelentősebb össze-
get talált, amelynek finanszírozását a megye 
át tudta vállalni. Az így felszabadult pénz a 
beruházást szolgálhatta. Dr. Kuti javaslatára 
Török Sándor vállalta, hogy a gyár részére a 

szükséges telket képletes összegért biztosítják. 
A megbeszélések után a tanácselnök kivitt a 
község szélén lévő területre, és megmutatta, 
itt épülhet majd a gyár.

A község vezetői Török Sándor, Kolozs Já-
nos vb-titkár, a költségvetési üzem vezetője 
megnézte a Kalapgyár budapesti telephelyeit, 
és megismerték, mit akar a gyár először lete-
lepíteni. A községi tanács a volt orvosi lakást 
(Hortáver-ház) biztosította a varrodai üzem 
beindításához. 1969. május 26-án – 45 év-
vel ezelőtt – elkezdődött a munka a Dózsa 
György úti ingatlanban. Két termék a szövet- 
és a műbőrkalapgyártás indult be.

Így kezdődött el az ipari tevékenység Jász-
fényszarun, ez alapozta meg a női foglal-
koztatás nagyarányú növekedését, az ipari 
tevékenység állandó bővülését, a Kalapgyár, 
az Orion, a Samsung keretein belül, amely a 
mai napig tart.

A volt igazgató megjegyezte: „Felelősségte-
jesen irányítottam a Kalapgyárat, ha sajátom 
lett volna, akkor sem tudtam volna másként, 
jobban csinálni”.

Dr. Nagy László 1983 után több mint húsz 
évig különböző sportvezetői beosztásokban 
dolgozott, így a labdarúgás is szóba került. 

Örömmel hallotta, hogy Jászfényszarunak 
Vaszicsku Gergő személyében van MB I-es 
labdarúgója. Az időjárás nem kedvezett, hogy 
a városban sétát tegyenek, de így is látták a 
város nagymérvű fejlődését, melyet örömmel 
tapasztaltak.

Turú István elmondta, hogy a jászfényszarui 
gyáregység történetéhez az anyagokat, fo-
tókat összegyűjtötte, ezek rendezése folyik, 
ha kellő anyagi forrás összejön, a könyv is 
megörökíti településünk iparosodásának első 
másfél évtizedét.

A vendégek megtekintették a városházát, az 
itt működő kormányablakot, a járási hivatal 
kirendeltségét. Viszont látással búcsúztak, 
szép emlékek, személyes kapcsolatok kötik 
ide őket, és szurkolnak a település további 
sikeres fejlődéséért. Kép és szöveg: Tóth Tibor

Balról jobbra Dr. Nagy László, Keskeny Ferenc, Bakos Rudolf

Pontosítás
Előző lapszámunk 4. oldalán hiányosan jelent meg a pártlistás szavazatokat összesítő táb-

lázat. Az alábbiakban közzétesszük a javított verziót.
országos listás szavazáson leadott érvényes szavazatok száma: 2221 db.
A szavazatok száma listánként és szavazókörönként:

 1. MCP 1 4 1 0 0 6
 2. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 0 2 6 4 4 16
 3. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI 2 0 4 0 4 10
 4. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 1 1 0 0 1 3
 5. ÚDP 0 1 0 0 0 1
 6. FIDESZ-KDNP 207 194 187 192 212 992
 7. SEM 1 0 2 1 0 4
 8. LMP 10 17 20 16 16 79
 9. JESZ 0 0 0 0 1 1
 10. ÚMP 0 0 0 0 0 0
 11. MUNKÁSPÁRT 4 7 3 2 5 21 
 12. SZOCIÁLDEMOKRATÁK 0 1 1 6 2 10
 13. KTI 2 2 1 1 0 6
 14. EGYÜTT 2014 3 0 1 0 2 6
 15. ZÖLDEK PÁRTJA 0 0 2 1 0 3
16. ÖSSZEFOGÁS 0 0 1 0 0 1
17. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 60 69 134 121 114 498
18. JOBBIK 103 115 85 107 154 564

 PÁRTLISTÁKRA LEADOTT SZAVAZATOK
 SZÁMA ÖSSZESEN: 394 413 448 451 515 2221
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Rendőrségi hírek
Tisztelt olvasó!
Jászfényszaru városban kiemelt tárgyi súlyú bűncselek-

mény nem vált ismertté a legutóbbi jelentkezésem óta.
A közelgő nyári időszakkal együtt járó veszélyforrás a 

motorkerékpárral közlekedők gyakoribb megjelenése a közutakon. A mo-
torosok tábora is két részből áll, a többség a közlekedési jogszabályokat 
betartva közlekedik, vannak azonban olyan személyek is, akik esetenként 
nem rendelkeznek az adott járműre érvényes vezetői engedéllyel, vagy a 
jármű nem rendelkezik érvényes műszaki vizsgával, kötelező felelősségbiz-
tosítással, illetőleg kötelező tartozékokkal. 

Amennyiben a fentiek rendben vannak, megemlíteném még a bukósisak 
viselésének hiányát és a gyorshajtás kérdését is. Kérem, hogy e szempontok 
figyelembe vételével induljanak útnak, saját és a környezetükben élők biz-
tonsága érdekében. Az a szülő, aki tudomással bír arról, hogy a gyermeke 
vezetői engedély nélkül vezet bármilyen engedélyhez kötött gépjárművet, 
megvalósítja az engedély nélküli vezetést, amellett hogy rendkívül felelőt-
len magatartást tanúsít.

Kerékpárlopások elkövetőivel szemben két esetben járt el hatóságunk az 
elmúlt hetekben. A tulajdonosoknak az eredeti állapotban visszaszolgálta-
tott kerékpárok lezáratlanok voltak az eltulajdonításkor. A gyors és hatá-

rozott rendőri intézkedések eredményeként a kétkerekűek 
az elkövetéstől számítva perceken belül feltalálásra kerül-
tek. A kerékpárlopások megelőzése érdekében javasolom, 
hogy készítsenek fényképet a kétkerekűről, mely által azok 
jellemzőit könnyebben lehet rögzíteni.

A következő hetekben illetékességi területünkön fokozott közlekedési 
ellenőrzések végrehajtására kerül sor, melynek keretében az ittas vezetést, 
a gyorshajtást, az elsőbbségadási és kanyarodási szabályok betartását és a 
kijelölt gyalogos-átkelőhelyek környezetében tanúsított magatartást ellen-
őrzik az egyenruhások. A fokozott közúti közlekedési ellenőrzés célja a 
balesetek megelőzése, valamint számuk csökkentése. 

A nyári szünidőben gyermekeiket lehetőség szerint ne hagyják felügyelet 
nélkül, valamint hívják fel figyelmüket a fürdőzés és az utazás során felme-
rülhető veszélyekre is.  

a gyanúsan viselkedő idegeneket azonnal jelentsék a rendőrségnek! 
figyeljünk egymásra, nehezítsük meg a bűnelkövetők tevékenységét 
együtt!

Elérhetőségek: Telefon: 107;
Rendőrőrs: +36-70/330-7626; Fax: 57/422-138

Terenyi Imre rendőr főhadnagy, rendőrőrsparancsnok

Fájó szívvel mondunk köszönetet
minden rokonnak, jó ismerősnek,
a művelődési ház dolgozóinak a klubtagoknak,
akik drága lányom, anyukánk, nagymamánk,
testvérünk, keresztanyánk,

berze lászlóNé KóNya éva
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak. a gyászoló család

Emlékezés

beréNyi magdolNa
(1974–2011) halálának 4. évfordulójára.

„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk téged.”

szerető családod

Emlékezés

laNgó Károly
halálának 2. évfordulójára.

„Lehet, hogy csak egy ember voltál ezen a világon,
de valakinek TE jelentetted magát a világot.”

szerető családod

„Lám ennyi az élet, gondoltad-e? Egy pillanat és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,
Szerető szívünkben örök gyász és fájdalom.”

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak,

szomszédoknak és ismerősöknek, akik szeretett halottunk

mészáros lászló
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
a gyászoló család

 „ Küzdöttél, de már nem lehet,
  a csend ölel át és a szeretet.

  Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
  örökké él, akit nagyon szerettek.” (Tóth Árpád)

  Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesanyánk

  Özv. juHász jáNosNé
  oCsKó mária
  temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
  virágot hoztak, fájdalmunkban velünk osztoztak.

  magdika és családja, jános és családja.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,

Özv. TóTH sáNdorNé 
szül. lőriNCzi erzsébeT
gyászszertartásán, temetésén részt vettek és bármi módon 
részvé tüket fejezték ki, akik lelki és testi
gondozásában részt vettek,
temetését életéhez méltóvá tették.
a gyászoló család

Emlékezzünk együtt a 30 éve elhunyt

TóTH sáNdorra,
aki júniusban töltené 100. születésnapját,
kicsi fiára, Sanyikára, és 21 éve eltűnt lányára,

HNé TóTH iloNára.
Emlékük szívünkben örökre megmarad.
szerető családjuk

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

varga jáNosNé
jáger mária

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
a gyászoló család

Emlékezés

begala lászlóNé
született

KováCs iloNa
halálának 1. évfordulójára és szülei, testvérei emlékére.

Soha nem halványul el szívünkben emléketek.
a szerető család
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Tisztelt Jászfényszarui Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján 

édesapám lakásán (Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

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

SZÁLLÁSLEHETŐSÉG
Jászfényszarun lakás
folyamatosan kiadó 6–12 fő részére.
Tel.: 30/255-0978

szerkesztőségi fogadóóra…

Városnapi zsongás

Színházbérlet az új évadra Szolnokra

Búcsúzunk

…minden pénteken 9–11 óráig
a művelődés ház földszinti termében.

Telefon: +36-30/3488-935

a városNaPi KuPa sPorTeredméNyei:

férfiaknál az első helyezett a „Szupercsapat”, második „JVSE All 
Star”, harmadik „Rokkant Sc”, negyedik a „Brazilok” és az ötödik a 
„Real Madrid” csapata.

A legjobb kapus címet Horváth István nyerte el, a gólkirály Szénási 
Miklós, a legjobb játékos pedig Baranyi László lett.

Női kategóriában az első helyezett Jászfényszaru csapata. Második 
Eger, harmadik Hatvan Lokomotív csapata, negyedik Tura, ötödik 
Martfű, hatodik Jászberény és a hetedik a Hatvan FC.

A gólkirály Kiss B. Lilla (Eger), a legjobb játékos Fehér Vivien 
(Eger), a legjobb kapus Berényi Melinda (Jászfényszaru).

A Próbafutam című első veteránjármű-találkozó résztvevői közül – 
látványos felvonulást követően – a közönség megválasztotta a legszebb 
autót, amely egy 1962-es évjáratú amerikai Ford Mustang lett. Tulaj-
donosa a hatvani Urbán Gábor. Dávid Ildikó

Az utóbbi időben sok jó előadást láttunk a szolnoki Szigligeti Szín-
házban. Aki szeretne csatlakozni az Örkény bérletesek táborához, azt 
szeretettel várjuk! A vasárnap délután 3 órakor kezdődő előadásokra 
mindig 1 órakor indul a különjáratú busz. A 6 produkcióra szóló bér-
letek ára idén nem változik. (11.400, 9.600, 7.800 Ft) Azokat most 
kell megvásárolni, míg a buszköltséget az előadások napján fizetik a 
résztvevők. A sokat ígérő műsorterv és minden egyéb információ meg-
tekinthető a színház honlapján (www.szigligetiszinhaz.hu).

jelentkezés, a régi bérletesek bérletmegújítása, a bérletek árának 
kifizetése és bővebb felvilágosítás Bordásné Kovács Katalinnál a 422-
137-es, a 70/4316113-as telefonszámokon vagy személyesen június 
15-ig! Katinka

az idősek otthona dolgozói és lakói búcsúznak juhász jánosné 
marika nénitől, aki 83 évesen hunyt el. Az otthonba a jászberényi 
kórházból érkezett, és betegsége miatt sajnos nem sokáig volt lakónk.

Pál Istvánné Eta néni 86 évesen hunyt el. Hosszú ideig – nyolc évig – 
volt intézményünk lakója. Sok közös emlék kötötte bentlakóinkhoz. 
Az utolsó nehéz időszakban lánya tevékeny részt vállalt édesanyja ápo-
lásában, gondozásában. Ezúton köszönjük ezt neki.

Nyári időszámítás!
Új árukészlet miNdeN keddeN!

Minden használt ruhára Csütörtökön 10%, Pénteken 30%,
Szombaton 50% kedvezmény!

Minőségi használt és címkés felsők, nadrágok, pólók
továbbra is verhetetlen áron!

Használt ruha butik Jászfényszaru, Szent István út 10. (Dajkóker üzletház).
Nyitva tartás: Kedd-Péntek: 9:00-17:00 Szombat: 9:00-12:00

Használt RuHa Butik
Jászfényszaru

60. házassági évforduló

Both Józsefet és feleségét, Bagi Máriát
60. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel köszönti családja.
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Jászfényszaru Város Gondozási Központja pályázatot hirdet

CsaládgoNdozó
munkakör betöltésére.

a jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
a munkavégzés helye: Jászfényszaru, Kossuth L. út 4.
ellátandó feladatkör: gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatok.
jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megálla-

pítására és a juttatásokra a 1992. évi XXXIII. törvény a közalkal-
mazottak jogállásáról rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 · Magyar állampolgárság,
 · cselekvőképesség,
 · büntetlen előélet,
 · szociális felsőfokú alapvégzettség,
 · felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 · szociális területen végzett munka – legalább 2 év szakmai tapasztalat.
a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 · részletes szakmai önéletrajz,
 · iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 ·  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az állás elnyerése esetén a bün-

tetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a kinevezés napjáig 
bemutatja,

 ·  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részt 
vevők a pályázati anyagot megismerhetik,

 ·  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az adatainak keze-
léséhez a pályázat lefolytatása során.

a munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkoráb-
ban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

a pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 13.

a pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kiss jánosné  
intézményvezető nyújt a 06/57 422-148-as telefonszámon.

a pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázat megkül-
désével a Jászfényszaru Város Gondozási Központja címére (5126 
Jászfényszaru, Bajcsy Zs. u. 7.), elektronikus úton Kiss Jánosné in-
tézményvezető részére a gondozasi.kozpont@pr.hu e-mail címen 
keresztül.

a pályázat elbírálási határideje: 2014. június 20.

a pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.jaszfenyszaru.hu

Mi újság Fényszarun? c. helyi újság

júNius
 ?.  Ifjúsági színház
 1.  Fogathajtó verseny
 1.  Szigligeti Színház bérletes előadás Szolnokon,
   Szép Ernő: Patika
 2.  Alsó tagozatos kirándulás Szilvásváradra
 4. 18 óra Trianoni megemlékezés az emlékműnél,
   majd szentmise a templomban
 7. 21 óra Zártkörű, regisztrációhoz kötött diszkó.
 8. 7 óra Helyi horgászverseny Béke Horgászegyesület
 9. 10 óra Szabadtéri szentmise a közösségi házban,
   egyházközségi nap (pünkösd hétfője)
 10. 10,30 Cse’mese – gyermekszínház
 12. 8 óra Sportnap az iskolában
 12. 18 óra Tolvaly Ferenc író-olvasó találkozó
 14. 9 óra Iskolai ballagás
 15. 11 óra Bérmálás Dr. Katona István ny. püspök celebrálásával, 
   tanévzáró szentmise
  16–20.  Szivárványtábor – a Kisiskolában
 20. 16 óra VI. Múzeumok éjszakája a tájházban
  21–22.  3+1 bátorságpróba – mini szerepjáték tábor
   a Vadászháznál
 29.  Díjugrató verseny

július
  1–8.   2. Virgonc tábor Pilismaróton 
  11–13.  XX. Jász Világtalálkozó Jászapátin Katinka

2013 legjobb mesejátéka Csehországból.
Magyar nyelvű mesejáték csehszlovák mesehősökkel, 
eredeti csehországi bábokkal, élő szereplővel Jászfény-

szarun 2014. június 10-én, kedden 10 óra 30 perc-
kor a művelődési házban.

Belépő 500 Ft.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a művelődési ház nagytermében a 
továbbiakban vegyes vásárt nem tartunk. Az árusok a helyi piactéren kap-
nak lehetőséget. Kérjük, ott keressék őket!

Megértésüket köszönjük!

2014. júNius 20. 16.00

süteménysütő verseny. Lehet sós és édes süteménnyel nevezni, a lényeg, 
hogy fűszeres legyen (kapor, kömény, tárkony, fahéj, szegfűszeg, citromfű, 
stb.)! A süteményeket 2014. június 20-án 18.30 óráig várjuk a tájházba! 
Az első 3 helyezett díjazásban részesül.

Családi vetélkedő. Téma: fűszerek, gyógynövények, népi gyógyászat
Családok jelentkezését várjuk, akik örömmel részt vennének egy vidám, 

fűszeres vetélkedőn. A vetélkedő időpontja 2014. június 20. 17 óra.
Szervezők

…aki kifelé néz, álmodik, aki befelé pillant, felébred…

szeretettel hívjuk Önöket

Tolvaly fereNC
író, filmrendező

író-olvasó találkozójára

új időPoNT:
2014. június 12-én, 18 órától
a Petőfi Sándor Művelődési Ház 

és Könyvtárba.
(5126, Jászfényszaru, Szent István út 1.)

Pályázati felhívás Fényszarui programajánló

Időpontváltozás!
MeGHíVÓ

Cse’Mese

A vásárokról

VI. Múzeumok Éjszakája


