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Nemzeti ünnepünk alkalmából szeretettel várjuk Jászfényszaru lakosságát a 2015. március 13-án, pénteken 16 órakor tartandó
koszorúzásra a Petőfi szoborhoz és az azt követő megemlékezésre a művelődési házba. Az ünnepi műsort a Cimbaliband együttes adja.

 Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

Meghívó

Közmeghallgatás 2015
Jászfényszaru Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2015. február 18-án a Vá-
rosháza dísztermében tartotta meg a Szerve-
zeti és Működési Szabályzatában előírt és az 
éves munkatervében február hóra ütemezett 
lakossági fórumot, az úgynevezett közmeg-
hallgatást.

A közmeghallgatáson megjelent érdeklődő-
ket Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
köszöntötte, és ismertette az önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-ter-
vezet kiemelt előirányzatait, a képviselő-tes-
tület beruházási elképzeléseit. 

Külön köszöntötte a személyes részvételével 
a közmeghallgatást megtisztelő dr. Körei-
Nagy József rendőrkapitányt, és Terenyi Imre 
őrsparancsnokot, egyidejűleg lehetőséget biz-
tosítva a megjelent lakosok számára közbiz-
tonsági kérdésre, észrevételre.

A fejlesztési tervekhez kapcsolódóan az 
Önkormányzati Hivatalon belül létrehozott 
Főépítészi Iroda településrendezési feladatait 

mutatta be Kiss Katalin irodavezető, kiemel-
ve a város közlekedésfejlesztési projektjét, 
mely a Kormány központi költségvetésében 

elkülönített 2 milliárd 1 millió Ft-os támoga-
tásából valósul meg, mely magában foglalja a 
Samsung feltáró út megépítését, a 3106. út 
felújítását, valamint egy szakasz kerékpárút/ 
járda kivitelezését.

Varga-Ötvös Béla településfejlesztési szak-
értő prezentációjában bemutatta a város te-
lepülésfejlesztési koncepciójának tervezetét, 

valamint a város integrált településfejlesztési 
stratégiájának fő irányelveit.

Ezt követően Dr. Voller Erika jegyző a Kö-
zös Önkormányzati Hivatal megújult szerve-
zeti struktúrájának bemutatásával a Hivatal 

hatósági és önkormányzati munkájáról nyúj-
tott tájékoztatást. Győriné Dr. Czeglédi Már-
ta polgármester kérésére a Gondozási Köz-
pont felújításának látványterveit Kalivoda 
Árpád tervező mutatta be és röviden ismer-
tette a férőhelybővítéssel megvalósuló létesít-
mény paramétereit.

Dr. Sándor Mátyás aljegyző a szociális el-
látásokkal kapcsolatosan március 1-jével 
hatályba lépő jogszabályi változásokkal bekö-
vetkező hatásköri és ellátási formák módosí-
tásairól nyújtott áttekintést a jelenlévőknek. 
Urbán Csaba, a Projekt Iroda munkatársa az 
önkormányzat fásítási programjáról tartott 
rövid ismertetőt. Ehhez kapcsolódóan Kaszai 
Tamás jász fa telepítésére tett javaslatát a pol-
gármester asszony megköszönte, majd egyéb 
kérdés, észrevétel hiányában a közmeghallga-
tást bezárta. Szöveg: Dr. Voller Erika jegyző

Fotók: Glonczi Rudolf

A közmeghallgatás résztvevői

A képen balról jobbra:
Győri János Bertalan, Győriné dr. Czeglédi Márta, dr. Voller Erika, dr. Sándor Mátyás
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Mögöttük az élet
Minden családban keringenek történetek 

arról, mit is tett vagy élt át egy rokon, egy 
ismerős a II. világháborúban. Hosszú ideig 
erről még beszélni sem lehetett, ám sok csa-
ládban még ma is élnek azok az emberek, 
akik átélték a történelem egyik legnagyobb 
háborújának eseményeit.

Az ő történetüket szeretném most meg-
osztani, hogy magatartásuk, akaraterejük 
legyen példaértékű.

Cikkem főszereplője Kovács (Kakucska) 
János bácsi lesz, akinek visszaemlékezéseit 
lányai segítségével sikerült papírra vetni. 
Köszönet érte!

„1920. december 25-én születtem Jász-
fényszarun, a Vízsoron (akkori hivatalos 
nevén  Erdősoron), a Kakucska házban (je-
lenleg Madách utca 22). Apai nagyanyámat 
Kakucska Erzsébetnek hívták, így ragadt 
rám a Kakucska név. Hatéves koromtól ma-
lacokat őriztem a Zagyva partján, segédkez-
tem a nagyszülőknek. Az iskolában hat ele-
mit sikerült elvégeznem. Később cselédként 
dolgoztam Csányon, Bugyi Jancsinál, ahol 
földet műveltünk, állatokat gondoztunk. A 
fizetség termény volt, amit az itthoni állatok 
etetésére használtunk fel. 17 éves koromban 
hazakerültem, lovas kocsival a sashalmi pi-
acra hordtuk a megtermelt áruinkat. Nyá-
ron cséplőgépnél segédkeztem: sorba jártuk 
a portákat és csépeltük a gabonát. A fizetség 
szintén termény volt.

1940-ben bevonultam katonának Jász-
berénybe. Miután megkaptuk a kiképzést, 
egy főhadnagy – akinek fényszarui roko-
nai voltak – irányított tovább Erdélybe, az 
ezeréves határ őrzéséhez. Ott megtanítottak 
síelni, hiszen a Kárpátokban télen csak sí-

talpon lehet közlekedni. Télen síelve, nyá-
ron pedig kutyával jártuk a határ vonalát. 
A határsértőket - ha elfogtuk - vissza kellett 
küldeni a román határőröknek vagy a mi 
parancsnokainknak. Sajnos olyan dolog is 
volt, hogy fegyvert kellett használni. 1944. 
október 13-án Kolozsváron légitámadás ért 

minket. Egy árokba vetettem magam, ahol 
megsebesültem, mindkét lábamon lőtt seb 
lett. A jobb lábamon a bokám sérült meg, 
hátul bement a golyó, elöl pedig kijött, 10 
forintnyi lyuk van a helyén. A bokám me-
rev, a lábam 5 centivel rövidebb, a hátam 
tele van repesz okozta sebhelyekkel. A tá-
madás után katonai járművel szedtek össze 
bennünket, külön a sebesülteket és külön 
a halottakat, majd elvittek minket egy vá-
rosba, már nem emlékszem, hová. Elláttak 
gyorssegéllyel, és egy iskola tornatermében 
feküdve vártunk a további sorsunkra. Egyik 
reggel beszaladt egy ápolónő, és nagy öröm-
mel közölte: „Bajtársak! Vége a háborúnak, 
most mondta be a rádió, hogy a kormányzó 
úr letette a fegyvert!” Ez, most már tudom, 
hogy október 15-én, Horthy kiugrásakor 
történt. A háborúnak azonban nem lett 
vége. Sebesültvonattal vittek Hatvanon ke-
resztül Budapestre.

Ekkor mondtam a sebesült bajtársaim-
nak, hogy mi itt lakunk nem messze, nem 
tudom, vajon hazakerülök-e még. Budapes-
ten, a Margit Kórházban műtötték meg a lá-
bamat, de a seb begyulladt. Onnan a keszt-
helyi kórházba vittek, ahol le akarták vágni 
a lábam, de nem engedtem. Ott egy pécsi, 
zsidó származású sebész főorvos azt mond-
ta: „Fiam, én megpróbálom megmenteni a 
lábadat, ha te kibírod!” Nem volt gyógysze-

rük, így érzéstelenítés nélkül, de kibírtam. 
Ezután Győrbe vittek vonattal, de mivel az 
nem tudott folyamatosan haladni, volt úgy, 
hogy napokig álltunk.

Előfordult, hogy a lábamon a sebet ke-
zelni, esetleg újra műteni a vonaton kel-
lett. 1944 karácsonya, a 24. születésnapom 
a győri kórházban ért, nagy szenvedések 
közepette, azzal a veszéllyel, hogy elveszí-
tem a lábam. A vonat innen is tovább vitt 
bennünket, Németországba, Ingolstadtba 
kerültünk katonai kórházba. Az amerikai 
csapatok bevonulásukkor átvették a kórhá-
zat, így amerikai hadifoglyok lettünk. Lelki-
ismeretes orvosokhoz kerültem, nekik már 
volt gyógyszerük, így rendbe tették a lábam, 
amennyire lehetett. A szövetséges csapatok 
a II. világháborúban már használták a pe-
nicillint.

Még lábadozó állapotban átszállítottak az 
ingolstadti hadifogolytáborba, ahol nagyon 
rossz volt az ellátás. Ott találkoztam egy föl-
dimmel, Pál Istvánnal, akinek ekkorra már 
levágták a lábát. Őt „féllábú Csenzár Pista-
ként” ismerte később a falu. Ő nem cigaret-
tázott, a cigarettaadagját ennivalóra cserélte, 
így jutott nekem is egy kis eleség. Sokszor 
mondta: „Gyere, gyerek, egyél!” Nagyon 
jólesett.

A fogolytáborból kiadtak minket parasz-
tokhoz dolgozni. Én is kikerültem egy csa-
ládhoz, ahol az asszony művelte a földet a 
gyerekeivel, mivel az ő férje is hadifogoly 
volt egy másik városban. Teljes értékű mun-
kát igaz nem tudtam végezni, de a segítő 
szándék megvolt bennem, annál is inkább, 
mert enni adtak fizetségül. Sok krumplit 
megettem, ők is azt ették. Az asszony evés 
előtt mindig szólt: „Kommen her, Janó!” 
Kicsit összeszedtem magam, megerősödtem 
fizikailag. 

1946 tavaszán aztán az amerikaiak átadtak 
bennünket a magyaroknak. Ismét vonatoz-
tunk Magyarországra, valahová a Balaton 
környékére, ahol leszereltek. Pestről hazafe-
lé jövet találkoztam fényszaruiakkal, tőlük 
hallottam évek óta először a családomról. 
Mondták, hogy a nagyanyám meghalt, de 
a családom többi tagja túlélte a háborút. 
Egy átlőtt katonaköpenyben, sántán kerül-
tem haza. II. járadékosztályos 90 %-ban 
csökkent munkaképességű hadirokkantnak 
nyilvánítottak, és havi 27 forint járandóság 
folyósítását állapították meg részemre. 1946 
szeptemberében kaptam a Zagyva mellett 
egy kataszteri hold rokkantföldet. Még eb-
ben az évben megnősültem, külön családot 
alapítottam. Három gyermekünk született, 
az első, egy kisfiú 17 hónaposan meghalt. 
Sok betegségem volt, három agyvérzésen 
is túl vagyok, s nem gondoltam, hogy ezt 
a kort megérem. Köszönettel tartozom a 
családomnak, akik szeretetükkel és gon-
doskodásukkal vesznek körül, és segítenek 
abban, hogy teljes értékű idős ember életét 
élhessem.”

Szilágyiné Marika

Kovács János (balról a második) és katonatársai. Erdély, 1943.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

Tilos a dohányzás a buszmegállókban

Tüdőszűrés

A Képviselő-testület január hónapban 
két alkalommal tartott ülést. A képviselők 
által hozott döntésekről az alábbiakban 
nyújtok rövid összefoglalót.

2015. január 7.
Az új év első képviselő-testületi ülésén Győ-

riné dr. Czeglédi Márta polgármester ismer-
tette a Kormány 1812/2014 (XII. 19.) számú 
határozatában Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata részére a Belügyminisztérium 
központi költségvetésében elkülönített elő-
irányzatként jóváhagyott 2 Mrd 1.800 e Ft 
összegű támogatással megvalósítandó köz-
lekedésfejlesztési projektet, mely magában 
foglalja a Samsung feltáró út megépítését, 
a 3106. út felújítását, valamint egy szakasz 
kerékpárút/járda kivitelezését.

Az ülés másik napirendjeként a Samsung 
Zrt. – helyi adók mértékével kapcsolatos – 
egyeztetése iránti kezdeményezése tárgyá-
ban került sor polgármesteri tájékoztatásra.

2015. január 28.
A képviselők az ülésen személyesen meg-

jelent vállalkozók hozzászólásait követően 
elfogadták az építményadó és iparűzési 
adó emelésével kapcsolatosan érkezett 
beadványokról szóló tájékoztatót, mellyel 
kapcsolatos érdemi döntés meghozatalát az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló rendelet megalkotását követő időpont-
ra ütemezték.

Ezt követően a 2015. évi induló projektek 
prezentációjára került sor, kiemelten az új 
Óvoda és a Gondozási Központ látványter-
veinek bemutatásával, melyet a létesítmé-
nyek tervezői mutattak be a városi főépítész 
véleményének kiegészítésével.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság dönté-
seihez kapcsolódó előterjesztések során az 
alábbiakról határoztak:

A képviselő-testület a Gondozási Központ 
felújítása, bővítése tárgyú közbeszerzési 
eljárás győztesének az Épkomplex Kft.-t 

(2100 Gödöllő, Rét út 37.) hirdette ki, 
ajánlatát, mint a legkedvezőbbet egyhangú 
szavazattal elfogadta. Felhatalmazták a pol-
gármestert, hogy a győztes ajánlattevővel a 
vállalkozási szerződést megkösse.

A költségvetésében 212.990.601 Ft +Áfa 
összeget biztosítottak. 

Kijelölték a Jászfényszaru, Deák Ferenc út 
1. szám alatti (hrsz.: 1079/2) ingatlanon lévő 
önkormányzati bérlakásokhoz gépkocsi tá-
roló építésére meghívandó ajánlattevőket.

A Búzavirág u. 2., Bajza u. 33., és Tom-
pa Mihály u. 8. számú épületek bontásá-
val a Geo Ép Centrum Kft-t bízták meg, 
melynek kivitelezésére költségvetésében 
2.220.000 Ft +ÁFA összeget biztosítottak.

Végül elfogadták, hogy a Közmeghallgatás 
időpontja 2015. február 18.-án 16 órakor 
legyen, a Városháza dísztermében.

Dr. Voller Erika
jegyző

Elkeserítő képet mutatnak településünkön a buszmegállókban fel-
halmozott, eldobált cigarettavégek és egyéb szemetek, a gyakori taka-
rítás ellenére mindig újra termelődnek. 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. 
§ (1) bekezdése d.) pontjának db.) alpontjában foglaltak szerint nyílt 
légterű megálló, várakozóhely területén és annak külső vonalától szá-
mított 5 méteres távolságon belül nem szabad dohányozni. 

A törvény e rendelkezésének megszegőivel szemben 30.000 Ft-
ig terjedő helyszíni bírság kiszabását, és 20.000 Ft-tól legfeljebb 
50.000 Ft összegű egészségvédelmi bírság megfizetését rendeli el. A 
tilalom betartását a közterület-felügyelet is ellenőrizheti, és a dohány-
zási korlátozás megszegőjét fenti összegű helyszíni bírsággal sújthatja. 

Az egészségvédelmi bírság kiszabását a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézete végzi. E mellett a cigarettavég (csikk), illetve más szemét köz-
területen történő eldobója a szabálysértésekről, a szabálysértési eljá-
rásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 196. § (1) bekezdés a.) pontja alapján köztisztasági szabálysér-
tést követ el, melyet 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési 
pénzbírsággal vagy közérdekű munkavégzéssel lehet szankcionálni, 
továbbá a szabálysértésen tetten ért személyt a közterület–felügyelő 
5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig összegű helyszíni bírsággal sújthatja. 

A fent írtakból is látszik, hogy a törvények megszegőit komoly 
anyagi teher sújthatja, így kérjük, hogy saját érdekükben tartsák be a 
dohányzási tilalmat, és köztisztasági szabálysértés elkövetésétől tartóz-
kodjanak. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 2015. február 16-tól 

közterület-felügyelőink fokozott ellenőrzést végeznek a buszmeg-
állókban, és figyelmeztetik az utazóközönséget a szabályok betartására. 

2015. március 1-jétől azonban élnek helyszíni bírságolási jo-
gukkal, valamint kezdeményezik az egészségvédelmi bírság ki-
szabását, és a köztisztasági szabálysértési eljárást a szabálysértési 
hatóságnál.

Bízunk abban, hogy szankcionálásra nem kerül sor, és minden érin-
tett betartja a vonatkozó szabályokat, és a cigarettavégeket és egyéb 
szemetet a kihelyezett hulladékgyűjtőbe helyezik el. 

Jászfényszaru, 2015. február 12.
Jászfényszarui

Közös Önkormányzati Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
2015. évi tüdőszűrő vizsgálatot 2015. feb-
ruár 25-től (szerda) 2015. március 17-ig 
(kedd) végzik Jászfényszarun.

Szűrés helye: Egészségház (Deák F. u. 1.)

Szűrővizsgálat időpontjai:
Hétfő:  ...........  12.30 – 16.30 óráig
Kedd:  ..............  8.30 – 12.30 óráig
Szerda:  ..........  12.30 – 16.30 óráig
Csütörtök:  ......  8.30 – 12.30 óráig
Péntek:  ............  8.30 – 12.30 óráig

Utolsó szűrési nap: 2015. 03. 17. (kedd)

FIGYELEM! 
Kérjük, hogy vigyék magukkal a személyi 

igazolványukat és TB kártyájukat. 
A szűrés nem kötelező, azonban kérjük, 

hogy egészségük érdekében a vizsgálaton 
megjelenni szíveskedjenek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szűrés 
a 40 év felettieknek térítésmentes, ajánlott, a 
40 év alatti lakosok részére térítésköteles és 
beutaló szükséges.

A vizsgálat díját, várhatóan 1.700 Ft-ot 
postai csekken kell befizetni, melyet a szűrés 
helyszínén kérhetnek, beutaló bemutatása 
ellenében.

A 18 év alattiak szűrésénél beleegyező nyi-
latkozat aláírása végett szülő/gondviselő meg-
jelenése is szükséges!

Kérésre a Tüdőgondozó Intézet a vizsgálati 
leletet felbélyegzett boríték ellenében lakcím-
re postázza.

Jászfényszarui
Közös Önkormányzati Hivatal
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„Beöltöztem katicának,
Pettyes szárnyú bogárkának.
Méhecskével táncot jártam,
Sok-sok vidám jelmezt láttam!”

/Bartos Erika: Farsang/

A Szivárvány Óvoda hagyományosan 2015. 
február 7-én a művelődési házban rendezte 
farsangi bálját. A bált megelőző hét ráhango-
lódással, előkészületekkel telt. Tervezgettünk, 
beszélgettünk, ki milyen jelmezt ölt magára, 
verseltünk, táncoltunk, tréfás rigmusokat, 
mondókákat mondogattunk. Elérkezett a 
nagy nap: királylányok, hercegnők, szuper-
hősök, rendőr, páva, nyuszi és még sok-sok 
ötletes jelmezbe bújt lurkó jelent meg a 
nagyterem parkettjén. A program a volt óvo-
dásaink tornabemutatójával kezdődött, majd 
a gyerekek felvonulásával, műsorával folytat-
tuk. Az óvónők műsorát jelmezbemutató és 
jó kis bulizás követte. Volt még büfé, tombo-
la, zsákbamacska. Mindez nem valósulhatott 
volna meg a szülők, nagyszülők segítsége nél-
kül, akik a jelmezek elkészítése mellett süte-
mény sütöttek, szendvicset készítettek, bizto-
sították az innivalót, tombola, zsákbamacska 
felajánlásokat tettek. Az óvónők munkáját 
segítették még az önkéntes munkát vállaló 
diákok. Köszönjük ezúton is mindenkinek 
a segítséget. Földvári Edit

A Szivárvány Óvoda Álarc variációk címmel hirdette meg pályáza-
tát, amely a farsangi bálhoz kapcsolódott. Szülők és gyermekek közös 
munkájából, különböző technikákkal születtek meg az alkotások.

Textilből, különféle papírokból, festéssel, gyöngyökkel, tollakkal dí-
szített álarcokat hoztak a pályázók. A munkákat a művelődési ház kiál-
lítótermében láthatta a közönség. Ebben az évben 31 gyermek vehette 
át az elismerő oklevelet és a vele járó ajándékot. Földvári Edit

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy Jászfény-
szaru Város Óvodai Intézményének tagóvo-
dáiba /Napsugár és a Szivárvány Óvoda/ a 
2015/ 2016-os nevelési évre történő óvodai 
beíratásra az alábbi időpontban kerül sor: 

2015. április 13-tól április 17-ig, 8 órától 
16 óráig.
Minden gyermeket a Szivárvány Óvodá-
ban veszünk előjegyzésbe. 

Cím: Jászfényszaru, Hunyadi út 2.
Kérjük, a beíratáshoz hozzák magukkal a 

gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lak-
címkártyát, valamint a gyermek tajkártyáját.

Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2015. 
június 1-től, 2016. május 31-ig töltik har-
madik életévüket.

Ácsné Csontos Mária intézményvezető

ÓvodaI híreK
a Szivárvány Óvoda farsangja

Álarc variációk

Óvodai beíratás
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az iskolák benne élnek mindennapjainkban
Aktualitás mindig bőven van az iskola-

ügyben. 2015. február 13-án kellett az álta-
lános iskolák nyolcadikosainak jelentkezni 
a középiskolákba. Ha a középiskoláknál 
járunk, január elsejétől a gimnáziumok 
szakmai irányítása a megyékhez került. 
Állandóság és változás viszonya, valamint 
a jelenlegi állapotok felmutatása inspirálta 
kérdéseinket Birinyi János tankerületi igaz-
gatót megkeresve.

Kezdjük a legfelkapottabb hírrel: valóban 
veszélyben, legalábbis visszaszorulóban van
nak a gimnáziumok a duális képzés miatt? 
Például a Lehel Vezér Gimnázium?

A gimnáziumokat általában nem fenyegeti 
semmilyen veszély, különösen az olyan nagy 
hagyományú, évszázadok óta kiválóan műkö-
dő intézményeket, mint a Lehel Vezér Gimná-
zium. A kompetenciamérések szerint jóval az 
országos átlag fölött teljesítenek a tanulóink. 
Ebben a mérésben egyébként a jászberényi 
Apponyi iskola, az árokszállási Széchenyi álta-
lános iskola is kiváló eredményeket mutatott 
fel, illetve a jászfényszarui általános iskola is 
jól teljesít.

Maradjunk még a gimnáziumnál: csökken 
az osztálylétszám országosan… 

A csökkenő osztálylétszámokban én nem 
veszélyt, hanem megnövekedett lehetőséget 
látok a hatékonyság növelésére. Alapvetően 
finanszírozási okai voltak annak, hogy min-
denütt a maximálisan engedélyezett 35-ös 
osztálylétszámokhoz ragaszkodtak az iskolák. 
Azzal, hogy már nem személyenként, hanem 
osztályszinten jár a támogatás, mindenütt in-
kább a 28-as osztálylétszámot célozzák meg, 
esetleg két-három plusz gyerekkel. Józan ész-
szel belátható, hogy ez a gyereknek és a peda-
gógusnak is ideálisabb.

Igaz a hír, hogy már nem a járási tankerü
lethez tartozik a gimnázium Berényben sem?

Tavaly év végén jelent meg a 202/2014-es 
kormányrendelet, amely úgy rendelkezik, hogy 
a megyeközponti tankerületekhez tartozik ja-
nuár elsejétől a gimnáziumok szakmai irányí-
tása, fenntartása, a járási tankerületek bevoná-
sával. Reményeim szerint ez nem jelent majd 
hátrányt. A megyei áttekintésnek lehetnek elő-
nyei. Ezt a folyamatot erősítheti, hogy a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 
országos központjától számos feladatkört a me-
gyékhez és a járásokhoz adtak le, ami rugalma-
sabbá és gördülékenyebbé teheti a munkánkat.

Az tisztázódott már országosan és helyben, 
hogy az iskolák működtetésének és a fenntar
tásának a viszonya milyen?

Ez a szétválasztás mára már minden részt-
vevő számára teljesen átlátható és érthető. A 
működtetés az épületek üzemeltetési, karban-
tartási, fejlesztési feladatait takarja, magyarul a 
háttér biztosítását. A fenntartó, esetünkben a 
KLIK, az oktatáshoz, a feladatellátáshoz szük-
séges feladatokat látja el, például a taneszköz 
beszerzést. Annyiban színesebb ennél a kép, 
hogy a városokban fenntartói szerepünk van, 
a kistelepüléseken viszont a fenntartás mellett 
a működtetők is mi vagyunk.

Megalakulása óta a Jászberényi Tankerület 
intézményeinek összetétele állandó. Csinál
junk az olvasók kedvéért egy kis leltárt.

Tankerületünk 12 településen érintett. Jász-
berényben egy gimnázium és egy zeneiskola 
mellett három általános iskola működik, 
amelyekből egy alapfokú művészeti iskolai 
feladatot is ellát. Ez a Jászsági Apponyi Albert 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la (közkedvelt nevén JÁI) székhelye a Jászság 
legnagyobb intézményének, amelynek továb-
bi 11 tagintézménye tíz településen helyezke-
dik el. Kerekítve 2140 diák és 240 dolgozó 
jellemzi a Jászsági Általános Iskola méreteit. 
Sokak számára nem köztudott, hogy megala-
kulásunkkor az apáti járáshoz tartozó Alaty-
tyán, Jászdózsa és Jánoshida ragaszkodott az 
itt maradásához, hasonlóan a Heves megyei 
Visznek is, így tevékenységünk átnyúlik a köz-
igazgatási határokon. S fenntartók vagyunk 
a jászfényszarui és jászárokszállási általános 
iskoláknál. Jászfényszarun és Jászárokszállá-
son szintén olyan általános iskola működik, 
amelyik alapfokú művészeti iskolai feladato-
kat is ellát. Mindent összesítve a Jászberényi 
Tankerület 3183 fő általános iskolai, 685 fő 
középiskolai és 779 fő alapfokú művészeti is-
kolai tanulóról gondoskodik.

Nagy intézmény a JÁI, de sok kistelepülés 
iskolája is ide tartozik. Ez milyen sajátos fel
adatokat jelent?

Legnehezebb a kistelepüléseken a szaktaná-
rok biztosítása. Van olyan kollégánk, aki Be-
rényben két iskolában és Árokszálláson is tanít 
németet, vagy pl. fizikát Jászfelsőszentgyör-
gyön, Pusztamonostoron és Jászfényszarun is 
tanít. Más esetekben is az áttanítás oldhatja 
meg a gondjainkat. Ehhez nem a gyerekeket, 
hanem a pedagógusokat utaztatjuk. A tan-
termi és tornatermi ellátottság ugyancsak ad 
bőven feladatokat a jövőben is. Jászfelsőszent-
györgyön most épül tornaterem, ami – ha 
nem is szeptembertől, de – az ősz folyamán 
már az oktatást segítheti. Jászberényben sem 
sokkal jobb a helyzet, hiszen a Bercsényi álta-
lános iskola 17 osztályának 85, a Lehel gimná-
ziumnak pedig 105 tornaórája van hetente a 
mindennapi testnevelés rendszerének felállása 
nyomán. Itt is be kell vetni télen a jégpályát, 
és tárgyalunk a Yakuzák SE-vel is, hogy való-
ban minden gyerek, minden nap megfelelő 
körülmények között mozoghasson.

Közhely, hogy az oktatás a pedagógusokon 
áll vagy bukik. Ők hogy érzik magukat elis
mertségben, megbecsülésben?

Elkezdődött a pedagógus életpálya meg-
valósítása. Ez indult átalagosan 35 százalé-
kos béremeléssel, amelyet 2018-ig minden 
évben folytat a kormány. Így 60-70 százalé-
kos alapbéremelés valósul meg a Pedagógus 
I. fokozatúaknál, ami a kezdők egy-két éves 
gyakornoksága után a nagy többséget jelenti 
napjainkban. A már nagyobb szakmai gyakor-
lattal rendelkező minősítő vizsgát tett kollé-
gák portfóliójuk feltöltése után a Pedagógus 
II. fokozatba kerülhetnek, és ez újabb 25-30 
ezer forint fizetésemelést jelent. Ez általános-
ságban a korábbi 120-250 ezres kereseti lehe-
tőséggel szemben 180-350 ezer forintot ered-
ményezett. Számszerűen, a tankerületünkhöz 
tartozó iskolák pedagógusainak száma 358 fő, 
az átlagbér (amely a kinevezés szerint megilleti 
a pedagógust, s az alapilletmény mellett a pót-
lék is értendő) 290.500 Ft.

Ez az áhított csúcs? Hányan éltek az előrelé
pés lehetőségével?

Külön képzést vállalók, magasabb szakvizs-
gát megszerzők számára a mesterpedagógus 
cím következhet, ami négyszázezer forint fe-
letti fizetést von maga után. A rendszer ismer 
kutatótanár címet is, ami a későbbiekben lesz 
elérhető. Egymásra épülő rendszer ez, amely-
ben a magasabb képzettségűeknek szerepe van 
a kollégák előre lépésének segítésében, minő-
sítésében. Így már kirajzolódik a tervezhető 
pedagógusi életpálya modell, ami kedvez a 
többet-jobbat akaró kollégáknak. Számszerű-
en tankerületünkben 36 fő „Pedagógus II.” és 
13 fő „Mesterpedagógus” cím birtokosa tanít-
ja a gyerekeket.

Mennyire tehetségesek a jászsági gyerekek?
Említettem a kompetenciamérést, amely 

kiváló és jó helyet biztosít az ország tanintéz-
ményei között iskoláinknak, de azt is megmu-
tatja, hogy hol kell erősítenünk. Az intézmé-
nyek igénye szerint mindenütt biztosítjuk az 
alapfokú művészeti képzés feltételeit – ezzel 
is hozzájárulva a kiemelkedő eredményekhez. 
Minden intézményben – ahol erre igény volt 
– biztosítottuk a sakkszakkör folytatásának 
feltételeit, mint Jászfényszarun és Jászberény-
ben. Figyelembe véve azt a jogos igényt, hogy 
az alap- és középfokú oktatásban is megjelen-
jen ez a logikai készséget fejlesztő foglalkozás.

Az intézményekkel együtt büszkék vagyunk 
a sakkversenyen elért sikerekre, a művésze-
ti iskola megmutatkozásaira. Mi azt valljuk, 
hogy a tehetséget el kell ismerni. Tavaly óta 
a Jászberényi tankerület kiválóságait „Primus 
inter pares” díjjal ismerjük el. Egy általános és 
egy középiskolás diák lehet első az egyenlők 
között. Az ő példájuk vonzó lehet vagy helye-
sen: elismerésük példa lehet a többi tehetség 
számára is.

Sportban, kultúrában, tanulmányi versenye-
ken nagyon jól teljesít a Jászság és Jászberény, 
Jászfényszaru és Jászárokszállás. Iskoláink 
tanulói nélkül a települések ünnepei, jelen-
tős eseményei is elképzelhetetlenek ma már: 
verselnek, dalolnak, táncolnak szívből. És ez 
így jó, ha az iskolák benne élnek mindennap-
jainkban.

Forrás: Jászkürt Újság
4. évfolyam 7. szám / Halász Lajos
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dr. Zacher Jászfényszarun – Jegyzetek és gondolatok
Iskolást, szülőt, nagyszülőt is vonzott dr. 

Zacher Gábor toxikológus (mérgezésekkel, 
függőségekkel foglalkozó szakember) jelenlé-
te a helyi művelődési házban.

Ritkán jön el ismeretterjesztő előadásra 
annyi érdeklődő, mint volt azon a december 
9-ei kedden, amikor megtelt a nagyterem. 
Köszönhető ez annak a sajnálatos ténynek is, 
hogy mindinkább át kell érezzük, milyen ve-
szélynek vannak kitéve már általános iskolás 
gyermekeink is, ha kábítószerről, füvezésről 
vagy bármilyen szenvedélybetegségről van 
szó. A másik vonzó tény az előadó ismertsége, 
híresen jó előadókészsége.

Már a kezdetkor feltett kérdés igazi telitalá-
lat volt, a szívemből szólt: „Mi mindig topon 
vagyunk? Képesek vagyunk a folyamatos 100 
%-os teljesítményre? A mi teljesítményünk 
mindig 5-ös?” Mert legtöbbször ezt várjuk el 
a gyermekeinktől (vagy a rosszabbik eset, ha 
még ez sem érdekel). „Amikor az okos felnőtt 
cigarettázik és sörözik a tv előtt, miért gon-
dolja, hogy a gyerekének meg azt kell csinál-
nia, amit ő mond neki?” – tette fel nekünk 
későbbi jól irányzott kérdését. Többször el-
hangzott az este folyamán a „jó kommuniká-
ció” kifejezés, melynek megléte elengedhetet-
len a családban. Évek óta kering az a riasztó 
statisztikai adat, miszerint a gyerekekre szánt 
kommunikációs idő 7, azaz hét percet tesz ki 
naponta átlagosan. Ebben a leggyakrabban 
elhangzó mondatok: „Mi volt ma az iskolá-
ban? Hányast kaptál?” Esetleg: „Hozd ide, 
vidd oda, már mondtam, már megint”… stb. 
A televízió és/vagy a számítógép előtt töltött 
idő ezzel szemben 5,5 óra. Riasztó!

Jó kommunikációnál nagyobb eséllyel ala-
kul ki egymás megismerése és a bizalom. Dr. 
Fábiánné dr. Kocsis Lenkétől, a Szent István 
Egyetem nyugalmazott docensétől hallottam 
a következő arany mondást: „Ültesd az öled-
be, hogy később melléd üljön!” Nagyon igaz, 
bölcs tanács. Amikor a gyermekünkkel folya-
matosan beszélgetünk egészen kicsi korától, 
nagyobb az esély a fentebb említett megis-
merésre és kölcsönös bizalomra. Amikor a 
gyerek – képletesen – kétszer kérdez, de nincs 

ott a szülő (nem érdekli, dolga van, kínosan 
érzi magát), harmadik alkalommal már nem 
fog… Tanul és kérdez mástól, máshonnan, 
esetleg az Éjjel nappal Budapest és hasonló 
sorozatok, valóságshow-k mentalitásával fog 
azonosulni, vagy a baráti kör ki tudja hon-
nan összeálló trendjeivel. Kedves Szülőtársak! 
Gondoljuk át, mennyire vagyunk tisztában 
azzal, hogy mi a gyermekünk véleménye dol-
gokról, hogy érzi magát, merre tart az érték-
rendje, mik a kedvenc filmjei, zenéi stb., és 
miért? Oda merne-e állni, merne-e segítséget 
kérni, ha bajban van vagy lesz? Egyáltalán 
észrevesszük-e és mikor, hogy valami nem 

stimmel a kölyökkel? Melyikünknek meri 
elmondani, hogy mi negatív vagy pozitív tör-
tént vele egy buliban? Úgy gondolom, sosem 
lehet elég korán kezdeni, de bármikor érde-
mes elkezdeni építkeznünk ebbe az irányba. 

A kereteket, a korlátokat a szülő felelős-
sége megadni. 15 évesen este 10 után – ritka 
kivétellel – nincs keresnivalója szórakozó he-
lyen egy gyereknek, és természetesen az utcán 
sem. A szülő felelőssége megadni a számító-
gépezés korlátait is az eltérő korosztályú gyer-
mekeknek. Tudnunk kell arról, hogy képes-e 
pl. másfél óra múlva kiszállni az ügyeletes 

számítógépes játékból. A követhető értékrend 
kijelölésében is benne van a felelősségünk. 

Az 50-es korosztály nevében említette meg 
az előadó, hogy „nekünk egyszerű volt ne-
met mondani, hiszen a 70-es, 80-as években 
nagyon nem tudtunk volna mire igent sem 
mondani”… Dr. Zacher szerint: „Összességé-
ben pár extrém esettől eltekintve messzeme-
nő negatív következtetést nem kell levonni 
a kábítószer, füves cigaretta hatásával kap-
csolatosan. Kb. 2 millió droghasználatra jut 
1 haláleset, amit persze a médiából naponta 
többször, több csatornán hallunk, olvasunk.” 
A hírportálok hamar befolyásolnak, alakítják 
az előítéleteinket. 

Sokan, sokféleképpen nyilatkoztak arról, 
hogy gyerekeink élete „pszicho-szociális get-
tó” (dr. Zacher) a hét 168 órájából 150-ben. 
Teljesítményorientált világunkban nincs idő 
élni a jelent. Az óvodásnak játszani, a kisis-
kolásnak beleszokni az iskolai elvárásokba, 
a 8. osztályos felvételizik, a főiskolás meg 
nem… és sorolhatnánk az anomáliákat. A 
dr. Vekerdy Tamás gyermekpszichológus által 
gyakran emlegetett kamaszkori élettani lusta-
ságnak tudomásul vételéről már nem is be-
szélek (sok energiát felemészt a pubertáskori 
testi-lelki, hormonális változás, amit valame-
lyest tiszteletben kellene tartanunk).

Igazi változást a szakember abban lát-
na, hogy átfogó - nem politikai ciklusoktól 
függő –, már akár 4 éves korban elindított 
életmódkultúra beépítése, folyamatos ébren 
tartása 12 év alatt mérhető változást hozna. 

Megtanulandó az a bűvös mondat is, hogy: 
megváltoztat a szer, úgy, hogy nem tudsz be-
avatkozni a történésekbe. Ki-ki a saját meg-
győződésétől, vérmérsékletétől függően vé-
gignézhet csemetéjével egy-egy olyan filmet, 
ami e témáról szól (Dr. Zacher szerint az 
elrettentés nem jó módszer). Mindenekelőtt 
és felett persze a családban megélt jó kom-
munikáció, a kölcsönös megismerés és biza-
lom az, ami az egész előadás mondanivalóját 
leginkább áthatotta. 

Szöveg: B. É.
Fotó: Sugár Istvánné
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Sikerként vagy kudarcként éljük meg a győzelmet, a vesztést?
Igazán érdekes és mindenki számára hasz-

nos előadásnak lehettek részesei, akik elláto-
gattak február 14-én délután a jászfényszarui 
Városházára, ahol dr. Fülöp Márta pszicho-
lógus beszélt a motiváltság, a teljesítmény, 
valamint a sikerekkel és a kudarcokkal való 
megküzdés pszichológiájáról.

A mai társadalmi környezet, amelyben ne-
künk embereknek jól kell teljesítenünk, már 
egy sokkal kitágultabb világ, sokkal nagyobb 
versenypályán mozgunk, gyorsabban vál-
toznak az elvárások, gyors megújulásra van 
szükség, a stabil tervezés helyett a gyors al-
kalmazkodást kell előtérbe helyezni – kezdte 
előadását a szakember.

Az előadásból kiderült, hogy akár a magán-
emberek, akár a vállalatok sokkal könnyeb-
ben, hatékonyabban tudják kezelni az adott 
helyzeteket, ha nem fenyegetésként, hanem 
kihívásként tekintik azokat. Példákkal illuszt-
rálva mutatta be, hogy sokkal jobb teljesít-
ményre vagyunk képesek, ha egy helyzetet ki-
hívásként élünk meg és nem fenyegetésként.

A Princeton Egyetem diákjaival végeztek 
egy felmérést, mely szerint a diákokat vélet-
lenszerűen két csoportra osztották. Mind-
két csoportnak ugyanazon kérdőívet kellett 
kitöltenie, viszont az adott helyzetet más 
keretbe foglalták, mondhatnánk máshogyan 
tálalták, és érdekes módon az eredmények is 
nagyon eltérőek lettek.

Az egyik csoportnak azt mondták, hogy egy 
felmérést végeznek. Arra kíváncsiak, meg-
érdemlik-e, hogy a Princetonon tanulnak. 

A másik csoportnak pedig csak annyit, hogy 
egy egyszerű kérdőív kitöltésében kérik a se-
gítségüket.

A felméréssel jól bizonyítható, hogy míg 
az első csoport, aki fenyegetésként kezelte a 
helyzetet, rosszabbul (72%) teljesített, mint 
a másik csoport (90%), aki kihívásnak tekin-
tette a kérdőívet.

Az első csoportban lévők úgy gondolták, 
nem hibázhatnak, hiszen akkor megkér-
dőjelezik, méltóak-e arra, hogy az egyetem 
diákjai legyenek, tudatában voltak a helyzet 
kockázatosságával, szorongtak, ezáltal ener-
giát vesztettek, így a döntéshozatal lelassult, 

többet hibáztak.
Ezzel szemben a másik csoportban lévők 

úgy érezték, nincs tétje a dolognak, egy sima 
agytornának fogták fel a kérdéseket, nem 
érezték szükségét annak, hogy tökéletesen 
kell teljesíteniük, ezért nem szorongtak, tel-
jesítményük ezáltal nőtt.

Dr. Fülöp Márta rávilágított arra, hogy tel-
jesítményünk valójában attól függ, ahogyan 
egy adott helyzetet kezelünk. Képesnek kell 
lennünk arra, hogy a keretek megváltoztatá-
sával a fenyegetettség érzését megváltoztas-
suk, kihívássá formáljuk át.

A szakember hangsúlyozta azt is, hogy a si-

ker egyik kulcsa lehet, ha a hibák elkerülése 
helyett a nyerésre összpontosítva közelítünk a 
problémákhoz.

Az előadás második részében megtud-
hattuk, hogy mi a különbség a győzelem és 
a vesztés elkerülése között. Van, aki azért 
tevékenykedik, hogy győzzön: a kihívásra 
kétszeres erőfeszítéssel válaszol, befektet és 
támadásba lendül, és van, aki azért, hogy a 
veszteséget a minimálisra csökkentse: a túl-
élésért küzd, igyekszik elkerülni a hibákat, ez 
azonban még több hibához vezethet.

Arról is hallhattunk, hogy milyen szerepe-
ket tulajdonítunk a győzteseknek és a vesz-

teseknek. Jól szemléltették ezt a diákon be-
mutatott gyermekrajzok, melyekből kitűnt, 
hogy már a 8-9 éves gyerekek is alárendelt 
szerepben látják a veszteseket, kirekesztettek-
nek képzelik őket.

Minden emberből más és más érzelme-
ket és viselkedést vált ki a győzelem és a 
vesztés. Az érzelmek és viselkedésformák 
ugyanis nemcsak a személyiségünktől függ-
nek, hanem az adott társadalmi közegtől is. 
A pszichológus, saját kínai és japán diákokkal 
végzett vizsgálatait hozta fel példának. Míg 
a kínai diákok a győzelem hatására zavarba 
jönnek, és még jobb teljesítményre sarkallja 

őket, addig a magyar diákok kirekesztenek és 
lazsálni kezdenek. A kudarcra is másképp re-
agálnak. A kínai diákok saját felelősségüknek 
érzik, míg a magyar diákok hajlamosak külső 
tényezőknek betudni.

Az előadó hangsúlyozta, hogy a versenyben 
– de fogalmazhatjuk úgy is, hogy az életben 
– a győzelmek és vereségek, sikerek és kudar-
cok nem kerülhetőek el, ezért meg kell tanul-
ni bánni velük. El kell sajátítanunk azokat a 
kiegyensúlyozott viselkedésformákat, melyek 
az adott helyzetben leginkább előmozdítják 
fejlődésünket.

A „Fenyegetés vagy kihívás? Hogyan le-
gyünk motiváltak és hogyan tudjunk jól tel-
jesíteni?” című előadás Jászfényszaru Város 
Önkormányzata által 2014 decemberében 
indított előadássorozat – melynek célja a te-
lepülés köz- és közös gondolkodásának erősí-
tése – folytatásaként került megrendezésre az 
Önkormányzat és a Bedekovich Lőrinc Nép-
főiskolai Társaság Drámapedagógiai Műhelye 
szervezésében.

Forrás: www.jaszsagonline.hu

A BLNT Jászfényszarui Drámapedagógiai 
Műhelye szerevezésében a Térségi Drámás 
Módszertani Nap keretében dr. Fülöp Már-
ta, az MTA doktora február 14-én délelőtt 
Versengés és/vagy együttműködés? témában 
nagy sikerű 4 órás tréninget tartott 18 érdek-
lődő pedagógusnak, szülőnek és fiatalnak. 

Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf
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HEVES MEGYEI REGIonÁLIS
HULLAdÉKGAZdÁLKodÁSI
TÁRSULÁS

Az észak-magyarországi régió számára 
óriási előrelépést és eredményt jelent a 
Heves Megyei Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Társulás hulladéklerakók re-
kultivációs projektjének befejezése.

Az Eger Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának gesztorságával működő 
Heves Megyei Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Társulás többéves munkával 
közel 80 hektár, korábban hulladék-

kal fedett területen állította vissza a 
természetközeli állapotokat. A projekt 
gyakorlati eredményei kiemelkedően 
fontosak a jövő generációinak életminő-
sége, élhető környezete szempontjából. 
A projekt sikeres befejezésével jelentős 
mértékben javulnak az idegenforgalmi, 
gasztronómiai szempontból kiemelt je-
lentőségű régió tájképi, közegészségügyi 
és természetvédelmi adottságai.

A rekultivációs projektben a társulás te-
rületén 36 önkormányzat tulajdonában 

lévő, összesen 38 szilárdhulladék-lerakó 
rekultivációja történt meg az Új Széchenyi 
Terv keretében. A lerakók tájba való vissza-
illesztéséhez az Európai Unió és a Magyar 
Állam 100%-os finanszírozás mellett több 
mint 5 milliárd forint támogatást nyújtott.

A projekt megvalósítása két fordulóban 
történt, az első forduló önerő forrás igé-
nyét a társulás fedezte, biztosítva ezzel, 
hogy a rekultiváció tagönkormányzati hoz-
zájárulás nélkül valósulhatott meg.

25 lerakónál együtemű, végleges helyben 
történő rekultivációra került sor: Andor-
naktálya, Ároktő, Bodony, Bükkábrány, 

Csány, Ecséd, Eger régi, Egercsehi, Fel-
debrő, Hort, Kál, Kápolna, Kerecsend, 
Kompolt, Mátraballa, Noszvaj, Ostoros, 
Parád, Recsk, Sirok, Szarvaskő, Szirák, 
Taktaharkány, Tarnaméra és Vanyarc. 10 
lerakónál kétütemű rekultivációt végeztek: 
Apc, Boldog, Eger új, Erdőkürt, Hatvan, 
Jászfényszaru, Kálló, Kisköre, Tiszaújvá-
ros, Verpelét esetén, és 3 lerakó teljesen 
felszámolásra került: ezek az istenmezejei, 
a sajóhidvégi és a taktaharkányi lerakók. A 
rekultivációban érintett települések Heves 

megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nóg-
rád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
találhatók.

A helyszíni munkálatok 2012 nyarán 
kezdődtek meg. A kivitelezés a tervezett-
nek megfelelő ütemben haladt, 2014. év 
végén lezárult a próbaüzem, majd a mű-
szaki átadás-átvétel is. A projekt során a 
kivitelezők összesen több mint 782 000 m2 
területen csaknem 3 775 000 m3 hulladé-
kot rekultiváltak, a lerakók helyét visszail-
lesztették a tájba, begyógyították a tájsebe-
ket. A rekultivációs munkák elkészültével 
megszűnt a hulladéklerakók miatti kör-
nyezetterhelés.

A rekultiváció jelentősen megváltoztatta 
a lerakók korábbi környezetét. Megszün-
tette a korábbi környezeti kockázatot, a 
felszín alatti és feletti vizek szennyeződésé-
nek veszélyét.

A projekt lezárultával javul a levegő mi-
nősége és az érintett települések tájképe, 
gazdagodik a természeti környezet is.

A projekt befejezését követően a társulás 
vállalta a rekultivált lerakók utógondozási 
és monitoringozási feladatainak ellátását, 
az ehhez szükséges források biztosítását.

A társulás a jelenlegi rekultivációs pro-
jekt sikeres befejezésével és a szintén 
milliárdos nagyságrendű szelektív hul-
ladékgyűjtésre vonatkozó projektjének 
megvalósításával, valamint a társulási 
hulladékgazdálkodási rendszer működ-
tetésével egyre jelentősebb szerepet tölt 
be az észak-magyarországi régió környe-
zetvédelmi célú fejlesztéseiben, valamint 
a lakosság környezettudatos magatartá-
sának javításában.

A jövő generáció számít ránk, őrizzük 
meg együtt környezetünket!

Urbán Csaba
Jászfényszarui

Közös Önkormányzati Hivatal
projektmenedzser,

környezetvédelmi referens

SaJTÓKöZleMény
hatalmas lépés
a természeti értékek védelme érdekében

A 38 lerakó elhelyezkedése. Megjegyzés: a helyben rekultivált lerakók sárgával jelöltek,
a piros jelölővel jelzettek felszedésre és elszállításra került lerakók.
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Februári beszámoló a Teaházból
Lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek – a farsang csu-

pa vidámság. Programjaink többsége februárban a farsang témája 
köré épült. A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak a Tea-
házban is a felhőtlen szórakozásé, az önfeledt télbúcsúztatásé volt.

A farsang ünnepe köré idén egy egész témahetet építettünk, mely 
2015. február 9-én vette kezdetét. Játszóházunk alkalmával a gyerekek 
zajkeltő eszközöket készíthettek. Barkácsolás közben pedig meghall-
gatták a Mohácsi ördögök című népmondát, amelyből a foglalkozás 
végén, a klubvezető irányításával el is játszottak egy rövid részletet.

2015. február 10-én vizuálisan is megteremtettük magunk köré a 
farsangi hangulatot, hiszen a Játszóház keretein belül a Teaház előadó-
termét öltöztettük olyan farsangi díszekbe, melyek többségét a gyere-
kek saját kezűleg készítették el.

2015. február 11-én a torkoskodásé volt a főszerep. A Gasztro Klu-
bon bögrés farsangi fánkot készítettek a klubtagok.

2015. február 12-én a Csináld Magad Klub keretein belül készíthet-
ték el farsangi jelmezeiket látogatóink. A szülők és gyermekeik által 
együtt készített, ötletes kosztümök kivitelezése rengeteg vidám percet 
szerzett klubtagjainknak. A farsangi témahét záró rendezvényére 2015. 
február 13-án került sor. Mulatságunkra jelmezt öltöttek óvodások és 
iskolások egyaránt, hogy zsűri előtt is megmérettessék kosztümjeiket. 
A zsűri tagjai Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Lovászné 
Török Magdolna képviselő, Mezei Zsoltné óvónő, Szakaliné Hesz 
Katalin óvónő, Palkovits Péterné nyugdíjazott óvónő és Gyarmati La-
josné közösségi programszervező voltak, akiknek ezúton is szeretnénk 
köszönetünket nyilvánítani a közreműködésért. A jelmezes bemutat-
kozást követően, a zsűri döntéshozatala alatt a program résztvevőinek 
lehetősége volt álarcot készíteni, társasjátékozni, arcfestést készíttetni, 
valamint farsangi fánk kóstolására is. A kötetlen mulatozást a zsűri 
eredményhirdetése szakította félbe.

Az óvodás jelmezesek között a következő eredmények születtek:
1. Berze Anett Lili
2. Mezei Lili
3. Ajtai Patrícia
 Különdíj: Horváth Dávid
 Az iskolások korcsoportjában a jelmezesek versenyén a következő 

eredmények születtek:
1. Gajdics Dorottya
2. Harangozó Anna
3. Kátai Sándor
 Különdíj: Szénási Angéla Ilona

Az álarcos kategória óvodás korosztályából különdíjat kapott 
Polatschek Réka, az iskolás korcsoportból pedig Rékasi Fanni.

Projektünk megvalósítása szempontjából kiemelkedően fontos ese-
mény, hogy 2015. február 5-én utolsó, a Türr István Képző és Kutató 
Intézet szervezésében megvalósuló képzésünket is elindítottuk.

A „Közlekedési kompetenciák fejlesztése – betanított térkőburkoló” 
című tanfolyam 8 fővel vette kezdetét. A képzés várhatóan március 
utolsó napjaiban ér majd véget.

A település lakosait, ahogyan eddig is, úgy továbbra is szeretettel vár-
juk programjainkra!
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anno – egy nem mindennapi túléléstörténet III.
Érdekes dolgok történtek az öt hét alatt. A 

községben állomásozó német csapatok pa-
rancsnoka, mivel ebben az utcában volt el-
szállásolva, sokszor betért az Ágoston család-
hoz, szerette a gyerekeket, leginkább cukrot, 
néha csokoládét is hozott.

Ez így volt akkor is, mikor már Kőnig 
György is a házban tartózkodott. A legna-
gyobb megnyugvás akkor történt, mikor 
búcsúzni jött a német tiszt, november 17-e 
előtt 1-2 nappal, és közölte, jött a parancs, 
továbbvonulnak nyugat felé. Ekkor már lehe-

tett tudni, nem sokáig kell rejtőzködni. 
Kőnig Györgynek jó barátja volt a helyi 

születésű Rubint Zoltán (1920-1999), aki te-
ológiát végzett, és 1944-ben szentelték pap-
pá. Az ő segítségével és közreműködésével 
kikeresztelkedett.

A polgári esküvőt Ágoston Máriával 1944. 
november 25-én tartották meg. Gyila Ferenc 
anyakönyvvezető (főjegyző) adta össze őket, 
a két tanú is a községházáról került ki, Nagy 
Bertalan adóügyi jegyző és Giczey Miklós 
községi tisztviselő személyében.

Visszakapta családi házukat, odaköltöz-
tek feleségével, és sorban jöttek a gyerekek: 
Katalin, György és Mária. Mind a hárman 
Jászfényszarun születtek, őket is Rubint Zol-
tán keresztelte meg. Kőnig György kérésére 
1945. augusztus 29-én a Belügyminisztérium 
hozzájárulásával a Kőnig családi nevet Kutira 
módosította.

Közigazgatási karrier
A háború után részt vett Jászfényszaru éle-

tének újjászervezésében. A helyi kommunista 
párt titkárává választották. Az 1945. évi hely-
hatósági választáson a községi képviselő-tes-
tület tagja lett. 1947-től a községi elöljáróság 
alkalmazta, és ekkor kezdődött közigazgatási 
pályája: először pénzügyi előadó, majd a cso-
portvezető lett. 

Visszaemlékezésében elmondta, hogy sohase 
gondolt arra, hogy a közigazgatás területén sze-
retne dolgozni. A szülei mindig azt mondták: 
a közzel foglalkozni veszélyes, attól óvakodjon, 
ne legyen dolga az elöljárósággal. Minden vá-
gya az volt, tanár legyen, testnevelő tanár.” 
A jászfényszarui labdarúgócsapat, később a 
jászberényi Lehel kapusa volt, 1961-ig aktí-
van sportolt.

1950-ben jött a tanácsok megalakulása, et-
től kezdve hivatása a közigazgatás lett. 

(folytatás a 11. oldalon)

1940. január 11-ei színielőadás szereplői: balról jobbra haladva felső álló sor: Kőnig György, 
Ágoston Mária, ?; második álló sor: Török Etelka, Riesz Fülöp, Berze Erzsébet, Molnár József, 

Berényi Sándor; ülő sor: Mészáros Margit, Dobák Pál, Molnár Erzsébet, Mosonyi József káplán, a 
rendező, Palócz Klára, Czeglédi Franciska, Rusai Vendel, Szerencsés Pálné; alsó sor: Szerencsés Pál, 
Pap József, Morvai János, Lehotai Margit (Édes), Lehotai János, a további három gyermek neve 
ismeretlen. A személyek azonosításában közreműködött Kiss Józsefné Lajkó Mária. Köszönjük. 

Bajnoki mérkőzés Jászfényszarun 1954. április a városháza mögötti sportpályán.
Jászfényszaru-Jászjákóhalma 2:1, félidő (1:1) Jászfényszaru góllövői: Rózsa Lajos és Palócz Sándor.
A csoportképen láthatók: álló sor balról jobbra: id. Budai Sándor, Ézsiás Vencel, a játékosok: Fülöp 
László, ifj. Schmál János, Zsámboki Bertalan (edző), Girtler István, Palócz Sándor, Rózsa Lajos, 
id. Schmál János, Berényi János; guggoló sor: Budai Sándor és fia, Girtler Kálmán, Csáki Béla, 

ülő sor: Dobák János, Kuti György (kapus), Kiss László.
Jászfényszaru sporttörténetének egyik aranykora, legjobb csapata.

Kuti, a kapus vetődik, de a labda a hálóban: gól!

A fotó a vöröskeresztes tanfolyam alkalmával 
1942. október 27-én készült Jászfényszarun.
Balról jobbra: Mészáros Erzsébet, Palkovics 

Gizella, Magyar Mára (Baba), Ágoston Mária, 
az ülő hölgy a sajtüzem akkori vezetőjének, 

Sacajernek egyik leánya: Erzsébet vagy Márta. 
A személyek azonosításában közreműködött Kiss 

Józsefné Lajkó Mária, Mészáros Tivadar.
Köszönjük.



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2015/02 11

anno – egy nem mindennapi túléléstörténet III.

(folytatás a 10. oldalról)
Még akkor is úgy gondolta, egy-két évig 

lesz közhivatalnok, mert ezt várták tőle, és 
utána megvalósíthatja álmát, és testnevelő 
tanárként dolgozhat. Jászfényszaru tanácsá-
nak megalakulásakor a végrehajtó bizottság 
titkára lett, majd néhány hónap után, 1951-
től kinevezik a Jászberényi Járási Tanács vb-
titkárának. 

A járási tanácsnál végzett munkájának elis-
merését jelentette, hogy 1954. július 16-tól a 
Szolnok Megyei Tanács vb-titkárának kérték 
fel. A megyei tanács 1950-ben történt meg-
alakulásától még négy év sem telt el, de már 
öt titkárt „fogyasztott el” a megyei testület. 
Ekkor határozta el, hogy tanulnia kell, mert 
a megye közigazgatásának irányításához több 
és főleg jogi ismeretekre van szükség. 

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karát 
1961-ben fejezte be. Szakmai munkája során 
kiemelten kezelte az államigazgatási munka 
korszerűsítését és egyszerűsítését. Részt vett 
az e területeket érintő törvények szakmai 
előkészítésében, és számos publikációja jelent 
meg. Tevékenységét szakmai hozzáértés és ki-
forrott vezetői ténykedés jellemezte. Szakmai 
tapasztalatát a felnövekvő nemzedéknek, az 
új közigazgatási szakembereknek a tanács-
akadémián, majd az Államigazgatási Főis-
kolán adta át, ahol éveken át tanított, és az 
államvizsga bizottsági tagjaként, elnökeként 
vizsgáztatott. 

Nem mindennapi alkalmazkodó képességét 
jelzi, hogy a megyei tanácsi vb-titkári funkci-
ót 31 és fél évig, 1985. december 31-ig töl-
tötte be, amire országosan sem akadt példa. 
Az 1956-ban megbízott két megyei tanács-
elnököt nem számolva öt megyei elnökkel 
dolgozott együtt, ezek közül hárman megvá-
lasztásuk előtt elnökhelyettesként is a tanács-
nál álltak alkalmazásban. A jászfényszarui és 
jászberényi vb-titkári éveket is hozzászámol-
va több mint 35 évig vezetőként dolgozott 
a közigazgatásban. Szakmai tudását, tapasz-
talatát még nyugdíjasként további öt évig 
hasznosította.

Bizonyítva látta, hogy a „közzel” foglalkoz-
ni érdemes, és a kitartó munkának megvan 
az eredménye. Sikerült megbontani azt a 
vastag válaszfalat, amely a közigazgatást és az 
állampolgárokat elválasztotta. Meggyőződése 
volt, csak idő kérdése, hogy teljességében el-
tűnjön ez a válaszfal. Nála a tanácsi munka az 
emberek szolgálatát és az ügyeik elintézésével 
elégedett állampolgárokat jelentette. Szolnok 
megye az ügyek 30 napos határidőben törté-
nő intézésében előbbre állt, mint az országos 
átlag, mert az ügyek 70%-ában 15 napon be-
lül döntés született.

Valószínűleg országosan azon kevesek egyi-
ke volt, aki 39 éven át mint megyei tanácstag 
képviselt egy települést, Jászfényszarut. Kuti 
Györgynek 1963-ig volt lakása Jászfénysza-
run, a Festő köz bal oldalán a sarkon, me-
lyet – amikor már látta, hogy munkája végleg 
Szolnokhoz köti – értékesített.

(folytatás a 12. oldalon)
Jászfényszaru községházának dolgozói 1950-ben (a tanács megalakulásakor),

középen ül Kuti György vb-titkár. A csoportkép a városháza bejárata előtt készült.

Egy szereplés utáni csoportkép. Balról jobbra: Ézsiás István, Faragó Sándor, Kiss László,
Donáth Jenő, Kuti György és Seres László.

Fotó az 1940 ősszén rendezett szüreti felvonulás és bál csősz párjai. Balról jobbra: Czeglédi Fran-
ciska (Paci), Kőnig György, Marton Erzsébet, Seres László, Kiss Ilona, Donáth Laszló, Dobrotka 

Erzsébet, Morvai Ferenc, Dugonics Rozália (Potyó), Virasztek Sándor. A személyek azonosításában 
közreműködött Kiss Józsefné Lajkó Mária. Köszönjük.
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(folytatás a 11. oldalról)
Szolnokon az 1954-ben kiutalt Ságvári kör-

út 32. szám alatti két és fél szobás lakásban 
három gyermekével, majd azok „kirepülésé-
vel” feleségével lakott élete végéig. Elisme-
résre méltó emberi és vezetői erény, ha valaki 
nem felejti el honnan jött, megismeri, tisz-
teli, ha teheti segíti, akikkel Jászfényszarun 
együtt gyerekeskedett, sportolt, terjesztette a 
kultúrát, vagy egyáltalán a földije volt. Fiatal-
kori barátait élete végéig nem felejtette el. Az 
elszármazottakat már a 60-as, 70-es években 
időnként találkozókra hazahívták, melyek 
egyik kezdeményezője, szervezője volt. Akik 
itthon maradtak, azokkal ha hazajött (mert 
mindig így mondta), rendszeresen tartotta a 
kapcsolatot.

Talán az életének első szakaszában megélt 
borzalmakat enyhítő helyiek szeretetét akar-
ta viszonozni, soha nem elvtelenül, mindig 
a törvények keretei között. A fényszarui em-
berek előtt lakása és hivatalának ajtaja min-
dig nyitva állt. Sokaknak segített személyes 
ügyeik elintézésében azzal, hogy megfelelő 
útmutatást adott a jogorvoslati lehetőségre, 
vagy csak tanáccsal, hogy problémájával ér-
demben hová fordulhat. Néha egy telefont is 
elengedett egy-egy hivatalhoz, intézményhez, 
hogy küldi egy ismerősét, földijét, intézzék, 
vizsgálják meg ügyét. Harminc év elteltével 
manapság is előfordul ilyen, tehát az vesse 
rá az első követ, aki vezető funkcióban még 
ilyet nem csinált, vagy állampolgárként nem 
tapasztalt. 

Jászfényszarura gyakran hazalátogatott 
egyrészt hivatalból mint tanácstag, másrészt 
felesége szülei iránt érzett nagyfokú szeretete 
miatt is. Anyósát, Ilonka nénit édesanyjaként 
tisztelte. Haláluk után is volt kihez hazajön-
ni, feleségének húga családjával itt él.

Írta és a sorozatot gondozza: Tóth Tibor
Fotó: FÉBEarchívum

Olvasói jelzésre a januári újság 7. oldalán 
a 3. kép aláírása a következőre módosul: A 
képen Ágoston Imréné született Márkus Ilo-
na (aki felvállalta Kőnig György bújtatását) és 
férje testvérének, Ágoston Jánosnak leánya, 
Ágoston Margit látható.

Ugyanezen oldalon a 4. kép aláírása he-
lyesen: Ágoston János másik leánya, Mária 
1933-ban. 

Márkus Erzsébet és Márkus Mária és létező 
személyek voltak, azonban a képeken nem ők 
láthatók.

A kapott családi fotók esetében a képen sze-
replő információt (neveket) vesszük alapul, 
azok helyességéről azonban nincs módunk 
meggyőződni.  Tóth Tibor

anno
egy nem mindennapi 
túléléstörténet III.

anno II. – Képaláírás 
pontosítása

Talán érezzük még a karácsonyfák finom 
fenyőillatát, még biztos nem ért véget a hosz-
szú téli estéket könnyítő farsangi mulatságok 
zaja, de bizony idén is megkezdődik a nagy-
böjt: február 18-án hamvazószerda. A ke-
resztények ezzel a nappal kezdik felkészülésü-
ket legnagyobb ünnepükre, a húsvétra. Ezen 
előkészület egyik módja a böjt, ami szoros 
értelemben ételtől, italtól való tartózkodást 
jelent, tágabb értelemben azonban bármilyen 
olyan gyakorlatot, amellyel megálljt paran-
csolunk testi-lelki kívánságainknak, hogy 
ezzel erősítsük önfegyelmünket. A nagyböjti 
időszakban a pénteki napokon nem veszünk 
magunkhoz húst, hamvazószerdán és nagy-
pénteken pedig szigorú böjti nap van, amikor 
étkezni is csak három alkalommal lehet, ek-
kor sem lakunk jól, és végképp tartózkodunk 
a hús evésétől. Nem tudom, hányan veszik 
komolyan napjainkban a böjtölés gyakor-
latát, jó lenne erre minél több embert meg-
nyerni, hiszen lelki fejlődésünket segítik elő 
ezek a gyakorlatok.

Lehetne azzal felhívni az emberek figyel-
mét, hogy milyen jó élettani hatása van a tes-
tünkre, ha nem eszünk annyi húst (volt úgy, 
hogy az egész negyven nap alatt nem ettek) 
vagy a rendszeres diétának, a tél utáni méreg-
telenítésnek milyen pozitív hatása van a szer-

vezetre… Sokakat megragadhatnak az ilyen 
típusú „hívószavak”, de a keresztény ember 
számára ennél sokkal többről van szó.

A test fegyelmezése nemcsak az egészsé-
get szolgálja, hanem a lélek művelésének is 
az egyik hatékony módja. A test fegyelme-
zése mellett nagyon fontos az is, hogy mire 
figyelünk általa. A keresztény ember figyel-
me ilyenkor az értünk szenvedő Krisztusra 
irányul, Vele akarunk együtt lenni, osztozni 
akarunk fájdalmaival, szenvedésével. A Vele 
vállalt sorsközösség aztán felemeli a tekinte-
tünket a velünk élő emberekre is, ők is szen-
vedhetnek, nekik is küzdeniük kell a jobb 
életért, rájuk is figyelnünk kell. Ha helyesen 
böjtölünk, akkor még az is előfordulhat, 
hogy sikerül észrevennünk, hogy sokszor akár 
mi is lehetünk mások szenvedésének okozója. 
Ezen feltétlen változtatnunk kell!

A helyes böjtölés tehát nem felesleges ön-
marcangolás, hanem a lelki elmélyülés egyik 
alapvető módja, önfegyelmünk erősítése, 
belső lelki energiáink összpontosítása „egy 
nagyobb cél” érdekében. Gyakorlásával jobb 
emberekké válhatunk, mindannyiunk örö-
mére. Kívánom mindenkinek, hogy próbálja 
ki! Ha valaki valamiben elakadna vagy furcsát 
észlelne, kérem, keressen meg! Szívesen segí-
tek! Kiss Gábor plébános

Február 18: Hamvazószerda, nagyböjt kez-
dete nagyböjtben péntekenként: Kereszt-
úti ájtatosság a templomban

Március 16-i vagy 23-i héten: Húsvéti lel-
kigyakorlat

Április 2-4: Húsvéti szent három nap
Április 25: Képviselő-testületi találkozó 

Egerben
Május: Litániák
Május 3: Anyák napja
Május 25: Egyházközségi nap
Május 31: Elsőáldozás
Június 12-14: Szentkúti zarándoklat
Június 21: Tanévzáró szentmise
Július 6-10: Római zarándokút
Augusztus 3-9: Hittanos tábor Püspök-

szentlászlón
Augusztus 15: Nagyboldogasszony ünnepe

Augusztus 20: Szent István király ünnepe
Augusztus 22: 1Úton közösségi zarándoklat 

a Mária úton
Augusztus 30: Tanévnyitó szentmise
Szeptember 13: Szentkereszt búcsú
Szeptember 18: Egyházközségi szentségimá-

dási nap
Szeptember 19: Nyitott templomok napja
Szeptember 26: Ministránstalálkozó Eger-

ben
október: Rózsafüzér-ájtatosság
október 25: Templom búcsúja
november 28-tól: Advent (gyertyagyújtás 

szombatonként)
december 14-i héten: Adventi lelkigyakorlat
december 6: Mikulás-ünnepség
december 24: Pásztorjáték

Tisztelt Jászfényszarusiak!
Egy kéréssel fordulok Önökhöz lapjukon 

keresztül: egy leendő jászsági tanyasi iskolák-
kal foglakozó könyvhöz gyűjtök anyagot, de 
a város határában lévő vasúttanyai iskoláról 
eddig még nem sikerült fényképet szereznem 
abból az időszakból, amikor ott még tanítás 
volt. Kérem, hogy ha valakinek ilyen a rendel-

kezésére áll, akkor akár a szerkesztőségen át, 
akár közvetlenül számítógépen (tarnapart@
pr.hu) vagy a címemre szíveskedjék eljuttat-
ni. Az sem baj, ha pl. csak egy csoportkép 
hátterében az iskola egy része látszik.)

A képet másolás után azonnal visszajuttatom. 
Köszönettel: Fodor István Ferenc helytörté-
nész 5121 Jászjákóhalma, Bocskai u. 17.

egyhÁZI híreK
Figyelem! Fegyelem!

az egyházközség programjai 2015-ben

Fotó kerestetik a vasúttanyai iskoláról
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egy születésnap margójára II. rész
dr. Palla Gábor 60. születésnapján, 2014. december 23-án ellá-

togatott szülőhelyére, gyökereihez Jászfényszaruba.
„Beülök az autóba, a város felé hajtok, keresztezem a kicsiny Gal-

ga folyót, amely keleti irányba, innen talán hat kilométerre belefut a 
nagyobb Zagyvába. Már látszik a templomtorony, áthajtok a Zagyva 
hídján, következik a település szélét jelző tábla, aztán az Alsó teme-
tő felé fordítom a kormányt. Anyai dédszüleim (Dobák János 1885-
1965 és Kiss Terézia 1892-1969) sírját keresem meg. Még kisgyerek 
voltam, amikor meghaltak, de még emlékszem, hogy kertjük szélén 
hatalmas málnás volt, óriásira nőtt benne az édes gyümölcs, ha Do-
bák János dédpapáékat látogattam meg nyáridőn, eszegettem belőle. 
A Felső temetőben is fejet hajtok apai dédszüleim – Palla Sándor 
(1879-1964) és Gergi Mária (1883-1955) – és nagyszüleim – Palla 
János (1902-1948) és Czeglédi Veronika (1903-1977) – sírjánál. Palla 
Sándor dédapám szintén gyerekkoromban halt meg, még most is jól 
emlékszem öblös, messzire hallatszó hangjára, amint szántás közben 
irányította lovait. Palla nagyapámat viszont nem ismertem, hat évvel 
előbb meghalt, mielőtt én megszülettem. Anyai nagyszüleimmel – 
Pető József (1904-1960) és Dobák Mária (1909-1990) – nagyon sok 
élményben volt részem, Pető József nagyapámékkal egy ideig a tanyán 
együtt is laktunk, nagyapám halála után Dobák mama a városba köl-
tözött, gyerekként sokszor nyaraltam nála. 

A városban még egy-két távoli rokon él, ismerős már jóval keve-
sebb. A múló idő viszont kegyetlenül elszakította a szálakat, hiszen 
szüleimmel elköltöztünk innen a fővárosba, amikor hatéves voltam. 
Az iskolát már Pestszentimrén kezdtem el. Mielőtt megint a tanyák 
felé fordulnék, a templomnál is megállok, bemegyek keresztet vetni, 
mert itt kereszteltek meg.

Visszaautózom Pest irányába, amerről jöttem, át a Zagyván és a 
Galgán, nem sokkal a Galga-híd után a Turai út kereszteződésénél, 
a valamikori Fehér-föld mellett hagyom az autót. A Fehér-földet Pető 
nagyapámék vették az ötvenes évek derekán, három és fél hold volt, 
a Turai út és a Galga gátja között terült el. Később ezt is elvitte a tör-

ténelem, de megtudom, hogy e földterületet még mindig régi nevén 
emlegetik az idevalósiak. Gyalog járom végig a Turai utat, amely ne-
véből eredően a Pest megyei Tura felé tart. Tanyák vannak erre eléggé 
szétszórva, az itteni terület talaja főleg homokból áll, így ragadt rá e 
vidékre a Homoktanya név, a postás meg a számozás alapján tájékozó-
dik közöttük. Már egy ideje foglalkoztat, milyen lehet az a tanya, ahol 
születtem. Van-e gazdája a  Homoktanya 424-nek, milyen állapotban 
van, be tudok-e menni. Az első mindjárt a kereszteződésnél van, la-
kott, de mozgást nem látok. Talán négyszáz méterre elég jó állapotban 
áll a második, tulajdonosa, Sándor húsz éve lakja, ő segít információ-
val, melyik tanya lakott a Turai út bal oldalán. Gyerekkoromban ezt 
Bicskei-tanyának hívták, édesapám barátja a szüleivel lakott benne.

Talán kétszáz méter és jön a harmadik, ez a Bomatyiaké volt va-
lamikor, kicsit távolabb van a földúttól, rendben lévőnek látszik, de 
nincs jele, hogy itt laknának. A negyedik tanya nem látszik, az erdő-
ben beljebb lehet, út vezet irányába, de úgy tűnik a keréknyomokból, 
hogy nem gyakran járnak rajta, lehet, hogy már nincs lakója. Változik 
az erdő, sűrű fenyves következik, még kétszáz méter, véget ér a fe-
nyőerdő, és bekanyarodom anyai nagyszüleim, Pető nagypapa és Do-
bák nagymama egykori tanyája elé. 1936-ban vették meg, édesanyám 
négyéves volt, amikor ide költöztek. Nagyapám halála után, a hatva-
nas évek elején adta el nagymamám, amikor a városba költözött. Azóta 
több gazdája is volt, hogy most ki tulajdonolja, nem tudom.

A Turai út bal oldalán, kisebb dombon áll az épület, az úttól talán 
hatvan méterre. Kinyitom a dűlőút melletti fából készült kocsikaput, 
átlépek rajta. A belső, udvart övező kerítésig a bekötőút elhanyagolt, 
csakúgy, mint két oldalán a valamikori szőlő és gyümölcsös. Már a 
tőkék sincsenek meg, pedig Pető nagyapámnak itt oportó, szlanka, 
mézesfehér és kövidinka fajtájú szőlői voltak, piacra is jutott, és bora 
is forrt ezekből néhány hordóval. A szőlők között gyümölcsfák voltak, 
emlékszem még arra az eperfára is, amelynek törzsét átfúrta, a mellette 
lévő szőlővesszőt átvezette a lyukon, oltóviasszal bekente és egy év alatt 
összeforrott a szőlő az eperfával. Aztán elvághatta a tőkéről jövő vesz-
szőt és az eperfa szőlőt is termett. De ez sincs már meg, mindössze egy 
gyümölcsfa maradt, egy szilva, idén talán még lehetett rajta néhány 
szem a beteg, öreg ágain. A gyerekkoromban viruló szőlő-gyümölcsös 
helyét felverte az enyészet, akácfák veszik lassan birtokba. 

Belépek az udvari kapun, kutyaól jobbra, de nincs benne a ház-
őrző. Jobbra a ház bejárata a tornác alatt, a szél csapkodja az ajtót, 
üvege kitörve. Belépek a konyhába, szemben lévő ablaküvege ennek 
is törött, és egyáltalán, a ház minden ablakát kitörték. Ócskaságok 
szétdobálva, bútordarabok, műanyag flakonok hevernek mindenhol. 
A kemence, ahol Dobák Mária nagymamám sütötte a nagy kerek ke-
nyereket, nincs meg, helye eltüntetve, a konyhából nyíló kemenceajtó 
befalazva. A tisztaszobába lépek, itt születtem, bábaasszony segítette 
édesanyámat, hogy világra jöjjek. Hirtelen valami furcsaság kezdi tor-
komat mardosni, párás lesz a szemem is, két könnycsepp gördül le 
arcomon. Talán gyerekkel lakhattak itt valamikor, mert az ajtó melletti 
ócska szekrényen egy kis műanyag autó dacol az elmúlással. Felné-
zek a mennyezetre, a deszkázat és a gerendák szépek, jó állapotúak, 
a középső gerendán meglátom a vésetet: 1902-ben épült a ház. A kis 
szoba a nyugati oldalon olyan, mint gyerekkoromban. Az ugyancsak 
a konyhából nyíló valamikori kamrából szoba lett. Az átalakítások és 
az elhanyagoltság ellenére szárazak a falak, nincs leomlott vakolat, lát-
szik, hogy laktak benne, de valaki bosszúból vagy másért, szétverte az 
ablaküvegeket...”

A sorozatot gondozza: Tóth Tibor
Fotók: családi archívum

Palla Gábor és Pető Mária a két unokával Gábor (1981-) és Zsuzsanna 
(1979-). A fénykép 1981-ben készült.

Dr. Palla Gábor és felesége Palláné Benkő Éva.
A fénykép 2006-ban készült.
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2015-ben is fásítás Jászfényszarun
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2014-

ben fásítási programot hirdetett Jászfényszaru 
belterületére. Az ötlet sikerességét tükrözi, hogy 
141 fő közel 200 telek (a lakott ingatlanok több 
mint 10 %-a) elé kért bokrokat, fákat, összes-
ségében 987 db-ot. Ezen növényeket az önkor-
mányzat vásárolta meg, amiket szétosztás után 
ki is ültettek a lakosok.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a sikerességen felbuzdulva, továbbá 
a jelentős lakossági igényeket összegezve 2015-
ben is meghirdeti a fásítási akciót.

Változás a 2014. évihez képest, hogy minden 
lakóingatlan maximum 2 db gyümölcsfát is 
igényelhet, melyet azonban telken belül kell 
elültetni. E mellett persze továbbra is igényelhe-
tők az utcafrontra ültethető díszfák. 

A lakosoknak az igényléssel kapcsolatosan 
az alábbi a teendője: az igénylését személyesen 
vagy e-mailen keresztül adhatja le. Az igényelt 
fát/fákat, bokrot/bokrokat az önkormányzat 
saját költségvetése terhére beszerzi, kiértesítés 
alapján térítésmentesen átadja a lakos részére, 
aki elszállítja, és a kapott növényeket elülteti, 
majd gondozza (a hangsúly a gondozáson van!).

FonToS!
A kérelemben feltüntetett utcai helyszínt a hi-

vatal illetékes munkatársai megvizsgálják, hogy 
az adott helyre ültetni szándékozott fa vagy 
bokor a növekedése közben gátol-e megközelít-
hetőséget, utcasarkoknál gátolja-e a közlekedők 
kilátását, érintik-e az esetlegesen ott húzódó lég-
vezetékeket, vagy azon utcaszakaszon tervezett-e 
a közeljövőben valamiféle fejlesztés. A fát/fákat 
vagy bokrot/bokrokat ültető lakosok vállalják 
az ingatlanuk elé való elültetést, továbbá az így 
telepített növények gondozását, locsolását, a le-
hulló levelek, esetlegesen termések eltakarítását.

A lakosok csak saját telkük előtti ültetésre 
nyújthatnak be kérelmet, más ingatlana elé 
nem. A megrendelési szakasz lezárta után az ön-
kormányzat megrendeli a növényeket, majd te-
lefonon történő értesítés alapján fix helyszínen 
kiosztja azt úgy, hogy a kérelmezők szállítják el 
a megrendelt növényeket. Erre várhatóan 2015. 
október végén vagy november elején kerül sor.

Kérelmek beadásának időpontja: 2015. 
március 1-től 2015. szeptember 30-ig.

A kérelmek beadása: Személyesen a Jászfény-
szarui Közös Önkormányzati Hivatalban Urbán 
Csabánál munkaidőben. E-mailben az urban.
csaba@jaszfenyszaru.hu e-mail címre lehet kül-
deni. Amennyiben e-mailben nyújtják be a ké-
relmet, úgy kérem, hogy mindenképp írják bele 
az alábbiakat: 1. Kérelmező neve, 2. Kérelmező 
lakcíme, 3. Ültetéssel érintett ingatlan címe, 4. 
Az ültetni kívánt növényfélék neve és darab-
száma, 5. Kérelmező telefonszáma! E-mailen 
történő kérelem benyújtásakor minden esetben 
történik visszajelzés részünkről. Amennyiben a 
kérelmezők ezt nem kapják meg pár napon be-
lül, úgy mindenképp érdeklődjenek, hogy meg-
érkezett-e a kérelmük. Ugyanezen elérhetősége-
ken, továbbá az 57/520-123-as telefonszámon 
szívesen nyújtunk segítséget.

Gyümölcsfákból csak az általunk feltünte-
tettekből lehet választani! Dísznövények ese-
tében csak egy javaslatot teszünk. A növények 
képeit és rövid bemutatásukat az alábbiakban 
nézhetik meg. Bővebb tájékozódásra Jászfény-
szaru Város honlapján van lehetőség.

GYüMÖLCSÖK
AlmA

1 Starking

Szeptember végén érik. Sötétpiros, közép-
nagyságú alma. Krém-fehér húsa puha, nem túl 
leveses, kásás. Tárolhatósága közepesen jó. Fája 
közepes növekedésű, felfele törő ágrendszerű, 
nagy koronát növesztő fa. Közepes mennyiséget 
terem, későn fordul termőre. Öntermékeny.

2 Jonagold

Gyümölcse nagyméretű, gömbölyű, húsa vilá-
gossárga, barnulásra nem hajlamos, leveses, fű-
szeres, édeskés ízű. Fája erős növekedésű, jól ko-
ronásodik, korán termőre fordul és bőven terem. 
Érési ideje: szeptember vége-október eleje. Porzói: 
Jonathan, Gloster, Idared, Gala, Granny Smith.

3 Mutsu

Más néven Crispin, a Golden Delicious és az 
Indo fajták keresztezéséből származik, napja-
inkban egyre népszerűbb almafajta. Gyümölcse 
nagy vagy nagyon nagy, gömbölyű, húsa fehér 
színű. Íze kellemesen fűszeres, enyhén savas 
zamatú. Jól tárolható, húsállagát késő tavaszig 
megőrzi. Bőtermő, érési ideje október eleje. Fája 
erős növekedésű, koronája nagy, szétterülő. Por-
zófajták: Gala, Gloster, Jonathan M41

Körte

4 Vilmos

A világon a legelterjedtebb körtefajta. Augusz-
tus második-harmadik dekádjában szedhető. 

1-3 hónapig is tárolható. Gyümölcse nagy. 
Húsa fehér, olvadó, bőlevű, illatos, édes-savany-
kás ízű, muskotályos zamatú. Fája közepes nö-
vekedésű, közepesen sűrű koronát nevel, évente 
rendszeresen terem. A nagyobb téli lehűléseket 
károsodás nélkül elviseli. Pollenadói: Clapp 
kedveltje, Bosc kobak.

5 Bosc kobak

Termesztési aránya Magyarországon a legna-
gyobb. Szeptember közepén szedhető, tartósan 
tárolható. A gyümölcs mérete nagy vagy igen 
nagy. Kevésbé érzékeny, jól bírja a szállítást. Húsa 
fehéres-sárga. Fája közepes növekedési erélyű, rit-
ka koronát nevel. Rendszeresen és bőven terem. 
Pollenadói: Vilmos, Hardenpont, Seress Olvér.

6 Clapp kedveltje

Augusztus első hetében szüretelhető, 1-2 hó-
napig tárolható. Középnagy gyümölű, szabályos 
körte alakú. Húsa fehér színű, olvadó, bőlevű, il-
latos. Elsősorban friss fogyasztásra való. Hazánk 
szélsőséges téli hőmérséklet-ingadozását jól tűri.

SzilvA

7 Stanley

Érési ideje augusztus vége, szeptember eleje. A 
világon az egyik legelterjedtebb fajta. Gyümölcse 
közép-nagy vagy nagy méretű, kissé megnyúltak. 
Héja sötétkék, erősen hamvas. Húsa zöldessárga, 
kissé zamatos. Rendszeresen és igen bőven terem. 
Virágrügyei a téli hidegeket jól tűrik. A Sharka-
vírussal szemben toléráns. Öntermékenyülő.

8 Presenta
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Korán termőre forduló, kései érésű, ön ter-
mékeny, német fajtaújdonság. Szilvahimlőre, 
Sharka vírusra toleráns, betegség ellenállása az 
egyik legjobb. Húsát a jó íz és a nagy cukortar-
talom jellemzi. Hússzilárdságban az egyik leg-
jobb. Kiváló pálinka alapanyag! Kiválóan tárol-
ható, akár 1 hónapon át is! Szeptember végétől 
érik, bőtermő.

9 Elena

Korán termőre forduló, bőven, rendszeresen ter-
mő német fajta újdonság. Öntermékeny. Sharka-
vírus toleráns. Szeptember végi érésű. Gyümölcse 
megnyúlt középnagy. Héj színe sötétkék, ikergyü-
mölcs képzésre hajlamos. Íze kiválóan édes, magas 
cukortartalmú, aromás. Jól tárolható.

ŐSzibArAcK 
10 Mária Aurélia (nektarin)

Augusztus végén érik. Gyümölcse közepes 
vagy nagy, gömb alakú. Húsa sárga, a mag körül 
pirosas, lédús, kiváló ízű. Félig magvaváló. Bő-
termő. Fája közepes növekedésű. Biztonságosan 
termelhető fajta. A nektarinok között a tafrina 
ellenállósága az egyik legjobb.

11 Redhaven

Július közepén érik. Nagy gyümölcsű, magva-
váló, zamatos, élénksárga színű. Érési idejében 
a legjobb tulajdonságokkal rendelkező fajta. 
Rendszeres és bő terméshozás, jó alkalmazkodó 
képesség jellemzi. A téli lehűlésekkel szemben 
ellenálló. Öntermékeny.

12 Champion

Érése augusztus második felében. Gyümölcse 
nagy, szabályos gömb alakú. Húsa fehér, lédús, 

magvaváló, kiváló ízű. Fája nagyon erős növe-
kedésű felfelé álló koronát nevel. Az országban 
mindenütt biztonságosan termeszthető, rend-
szeresen és bőven termő fajta. Nagyon finom 
ízű. Öntermékeny.

SárgAbArAcK 
13 Bergeron

Július 20. körül érik. Gyümölcse közepes 
nagyságú, kissé megnyúlt gömb alakú. Húsa 
narancssárga, kemény, kiváló ízű. Fája feltö-
rő növekedésű, közepesen sűrű koronát nevel, 
rendszeresen és bőven terem. A téli lehűléseket 
kiválóan tűri. Öntermékeny.

14 Ceglédi arany

Július végén érik. Gyümölcse gömbölyű, kö-
zepes-nagy méretű. Húsa narancssárga, szilárd, 
jellegzetes kajszi ízű. Fája erős növekedésű. Ter-
méshozása biztonságos és bőséges. Fagytűrése 
jó. A sarka vírus fertőzésre közepesen fogékony. 
Öntermékeny.

15 Gönci magyar

Magyarországon a legnagyobb arányú sárga-
barack. Július közepén érik. Gyümölcse minden 
irányú felhasználásra alkalmas, közepes méretű, 
gömbölyded, oldalról kissé lapított. Húsa na-
rancssárga, lédús, igen finom. Fájának közepes 
méretű koronája van. Jó termőképességű. A téli 
és a tavaszi lehűlésekre érzékeny, a Sharka vírus-
fertőzésre és ágrákosodásra közepesen fogékony.

cSereSznye

16 Germersdorfi

Németországból származik. Június végén érik. 
Befőtt készítésre is kiváló. Nagy vagy igen nagy 

gyümölcse bordópiros színű, húsa igen kemény, 
ropogós, íze már piros színű állapotban is harmo-
nikus édes-savas. Porzói: Van, Linda, Sunburst.

17 Katalin

A Germersdorfi óriás és a Podjebrád cseresz-
nyefajták keresztezésével előállított új hazai faj-
ta. Július első hetében érik.

Nagy vagy igen nagy gyümölcse sötétbordó, 
húsa kemény, ropogós, kellemesen édes-savas 
ízű. Éretten a fán hosszú ideig megőrzi jó mi-
nőségét. Igen bőven termő fajta. A kései érési 
csoport jelenlegi legjobb árufajtája. Porzói: Van, 
Germersdorfi, Linda.

18 Alex

Öntermékeny. Későn, július elején érik. Gyü-
mölcsei nagyok. Húsa kemény, sötétpiros színű, 
íze édes-savanykás, magja kicsi. Rendszeresen és 
bőven terem. Fája középerős növekedésű. Ma-
gyar fajta.

meggy

19 Érdi bőtermő

Érési ideje június közepe. A Pándy meggy és a 
Nagy Angold hibridje. Friss fogyasztás mellett 
feldolgozásra is alkalmas. Húsa félkemény, fes-
tőlevű, íze kellemesen édes-savas. Igen bőtermő. 
Öntermékeny.

Dió

20 Milotai 10

Szeptember végén érik. A legkiválóbb héjas 
és béldió. Nagy, gömb alakú, világos színű a 
termése. Könnyen törhető és tisztítható. A fa 
növekedési erélye közepes. Termőképessége és 
termésbiztonsága jó. A késő tavaszi fagyok rit-
kán károsítják, mert a fiatal hajtások fagytűrőek. 
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dÍSZnÖVÉnYEK
21 Csüngőágú nyír

2-3,5 méter magas csüngő ágú fa. Ágai, vesszői 
vékonyak, erősen csüngők. Kicsi barkái tavasszal 
díszítenek. Lombja ősszel sárgás díszbe öltözik.

22 Közönséges nyírfa

Gyors növekedésű, 15 méterre növő, idősebb 
korban fehér törzsű fa. Vesszői lecsüngők, le-
vélzete zöld, ősszel jelenik meg barkavirágzata. 
Háromszög vagy rombusz alakú levelei ősszel 
sárgára színeződnek. Rendkívül jól alkalmaz-
kodó fa. Fényigényes, a talaj vagy klíma iránt 
nincsenek különösebb igényei.

23 Gömb juhar

Lombja 3-4 m átmérőjűre is megnő, magas-
sága 5-6 m. Lombja ősszel sárgás-vöröses szín-
re színeződik. Szinte minden talajba ültethető. 
Fagytűrő, többnyire a napos, félárnyékos helye-
ket kedvelik. Szűk utcákba is alkalmas, nyírásá-
ra sincs szükség.

24 Gömb kőris

Gömb koronájú, 1,8-2,2 m-es törzsmagasság-
ban oltott, 5-6 m is megnövő, lapított gömb 
koronájú, lombhullató fa. Magyar fajta. Sűrű, 
szabályos koronája és zöld lombozata ősszel 
lilásvörösre vagy narancssárgára színeződik. 
Májusban, lombfakadás idején hozza illatos 
krémfehér virágait.

Nem igényes, a napos, meleg fekvést, laza 
talajokat kedveli. Légvezetékek alatti területek 
fásítására kiváló. Ha azt szeretnénk, hogy ne nő-
jön magasra, pár évente a koronáját radikálisan 
vágjuk vissza.

25 Gömb szivarfa

Magas törzsre oltott, lapos, félgömb alakú ko-
ronát nevelő, sűrű ágrendszerű, alacsony utcai fa. 
Kezdetben szabályos gömb formát nevel, majd 
idővel egyre laposabb, de szabályosan szétterülő er-
nyőszerű koronát fejleszt. Metszeni nem szükséges.

26 Kárminpiros virágú galagonya

Kis termetű (6-8 m), középerős növekedésű, 
gömbölyded koronájú, lombhullató díszfa. Kár-
minpiros, telt virágai májusban nyílnak. Talajjal 
szemben nem igényes, a napos, meleg fekvést 
kedveli. Teljesen télálló. Légvezetékek alatti te-
rületek fásítására alkalmas.

27 Kislevelű hárs

15-20 m-es, terebélyes fa. Egyenesebb törzsű, ko-
ronája szabályos, széles kúp alakú, sötét levelű. A vá-
rosi klímát is jól tűri, viszonylag gyors növekedésű.

28 Madárberkenye

Egész Európában elterjedt, 15 m magasra is 
megnövő fa. Koronája karcsú és felfelé törő ág-
rendszere van. Kérge szürkés, sima, levelei sötét-
zöldek. Termése kerek, élénkvörös színű.

29 Aranykőris

Széles kúp koronájú, közepes növekedésű fa. 
Magassága eléri a 6-8 métert. A kérge egész év-
ben aranysárga. Levele sárga. Fénykedvelő, na-
pos helyre ültessük. Közepes vízigényű, talajban 
nem válogat.

30 Babarózsa, törzses

1,5 méter magas, törzsre oltott, 
lombhullató,cserje. Április-májusban telt, ró-
zsaszín virágai beborítják a még csupasz ágakat. 
Átlagos igényű, könnyen nevelhető, páratlanul 
szép, korai virágzású cserje.

31 Bordó levelű selyemakác

Kis termetű (6-8 m) ernyős koronájú, gyors 
növekedésű fa. Levele sötétbordó színű. Virágai 
pompon szerű, lilás-rózsaszínű egész nyáron vi-
rágoznak. A védett napos, meleg helyet kedveli.

32 Csörgőfa

7 méter magasra növő, kerek koronájú, köze-
pes méretű díszfa. Nagy összetett levelei vannak. 
A levélkék fűrészes szélűek, csúcsosak. Sárga vi-
rágai a nyár második felében, több héten keresz-
tül nyílnak.

33 Csüngő barkafűz

A tavasz első díszei között jelenik meg 1,5-2 
méter magas törzsre oltva. Ágai csüngők. Rend-
kívül ellenálló. Jól viseli a szelet, a városi környe-
zetet. Talajban nem válogatós, félárnyék kedve-
lő. Hajlamos az elburjánzásra, ezért elvirágzás 
után, amikor a lomb már eléggé megerősödött, 
bátran lássunk neki a ritkításnak. 

34 Csüngő borsófa
Alacsony törzsre oltott, csüngő ágú fa. Levelei 

élénk zöldek. Borsóéhoz hasonló, sárga virágait 
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májusban csomókban hozza. Termése 3-5 cm-
es, hengeres, borsószerű hüvely. Szárazságtűrő, 
meszes, laza talajt kedvel. Önállóan ültessük.

35 Hóvirágfa

8-10 m magas növény. Levelei enyhén nyújtot-
tak, 5-16 cm hosszúak. Tavasszal tömegesen hoz-
za virágait, melyek csüngőek, harang alakúak.

36 Páfrányfenyő

40 méter magasra is növő, széles, kúp alakú 
vagy szabálytalanul szétterülő koronájú, lazán 
ágas lombhullató fa. Fiatal korában lassan nő, 
10-12 éves korában 6 méter magas. Metszést 
nem igényel. Levelei jellegzetes legyező alakúak, 
középen behasítottak. Késő ősszel aranysárgára 
színeződnek. 

37 Aranyvessző (sárga virágú)

Alacsony bokor. Virágai nagyok, sötétsárgák, 
március végén nyílnak. Rendszeresen és gazda-
gon virágzik. Magassága 1,5 m, talajjal szemben 
nem igényes. Elvirágzás után erősen vissza kell 
metszeni.

38 Aranyvessző (fehér virágú)

Illatos rózsaszín virágai kora tavasszal nyílnak. 
90-150 cm magasra növő cserje, mely jól tűri a 
meszes talajt. Napos-félárnyékos helyet kedvel. 
Őszi lombszíne sárgás, lilás-piros.

39 Bőrlevelű fa

4-6 m magas, oszlopos növekedésű növény. 
Fényes, sötétzöld leveleivel és júniustól-augusz-
tusig megjelenő, hatalmas mennyiségű, az egész 
fát beborító nagy fehér, illatos virágaival díszít. 
Télálló, napos, félárnyékos helyet igényel.

40 Japán juhar

Kis fa, melynek különböző lombszínei adják 
díszítő értékét. 5-6 m magas, vöröses-bíbor szí-
nű levelei ősszel élénkvörösre színeződnek.

41 Kecskerágó

Lassú növekedésű alacsony cserje, az egy mé-
teres magasságot ritkán haladja meg. Ágai felfelé 
törnek, idővel a talajon szétterülnek. Smaragd-
zöld levelei széles aranysárga szegélyűek, télen 
pirosasra színeződnek. Átlagos kerti talajba való 
növény, napos fekvésbe ültessük. 

42 Kerti gyöngyvessző

2 méter magas cserje, ívesen lehajló ágakkal. 
Fehér virágai sokvirágú ernyőkben májusban, a 
vesszők teljes hosszában nyílnak. Kevés ápolást 
igényel. Bármilyen talajba ültethető, napos vagy 
félárnyékos helyen, száraz vagy nedvesebb tala-
jokon egyaránt jól fejlődik.

Gyors növekedésű, a metszést is jól tűri. A 
városi klímát jól tűri. Betegségekkel szemben 
ellenálló.

43 Kerti orgona, többszínű, telt virágú

3-5 m magasra növő cserje. Illatos virágai 10-
20 cm hosszú bugákban április-májusban nyíl-
nak. A szárazságot jól tűri.

44 Kerti tamariska

Tavasszal virágzó, igénytelen, szárazságtűrő, 
nagyra növő díszcserje. Rózsaszín virágai má-
jusban a vesszők teljes hosszában rövid álfüzé-
rekben nyílnak. Lombja igen későn, a májusi 
virágzáskor kezd hajtani.

45-46 Liliomfa (sárga és lila)

5-6 méter magasra növő, édesen illatozó cser-
je. Sötét, vöröses-lila vagy sárga virágai elérhetik 
a 8-10 cm-es nagyságot. A kezdeti években főleg 
függőlegesen nő. Két-három héttel később kezd 
virágozni, mint sok más magnólia elkerülve ez-
zel a késő tavaszi fagyok okozta károkat.

47 Tarka levelű rózsalonc 

1,2-1,6 méter magas cserje. Tölcsér alakú, fe-
hér, rózsaszín virágai május, júniusban nyílnak. 
Másodvirágzása augusztusban és szeptemberben 
folytatódik. Félárnyékos, napos helyeket kedveli.

48 Teltvirágú babarózsa (cserje)
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2,5 m magas cserje. Virága tömve teltek, 
lombfakadás előtt, az éves vesszők teljes hosszá-
ban nyílnak, rózsaszínűek. Üde talajba, napra 
ültessük. Virágzás után meg kell metszeni.

49 Törpe vérszilva

2-2,5 m magas, sötétvörös levelű díszcserje. 
Fehér virágai májusban nyílnak.

50 Vérszilva

Egész évben sötét lilás-bordó levelű, áprilisban 
rózsaszínbe boruló virágaival dekoráló színes le-
velű fa. Fagytűrő, jól tolerálja a városi körülmé-
nyeket. Levélszíne miatt napos fekvést igényel.

ÖRÖKZÖLdEK
51 Mirtuszlonc

Laposan növő, élénk-zöld levelű talajtakaró 
cserje. 50-80 cm magas, sűrű ágú, ívesen elte-
rülő cserje. Örökzöld, levelei fényesek. Jó tűrő-
képességű növény.

52 Magyal

3 méter magasra növő, felfelé törő ágú, nem túl 
széles örökzöld cserje, szúrós szélű levelei fénylő 
kékeszöld lombozatot alkotnak. Nagy tömegben 
fejlődő, fényes piros termései látványosan díszítik.

53 Örökzöld puszpáng

Tömött, lassú növekedésű, fényes, apró levelű 
örökzöld cserje. Sötétzöld bőrszerű, fényes leve-
lei egész éven át díszítenek, a legnagyobb fagy 
sem tesz kárt benne. Sűrű bokrot nevel, 3-4 mé-

ter magasra is nőhet. Illatos, krémsárga virágai 
április – májusban nyílnak. Teljes napra, vagy 
teljes árnyékba is ültethető. A pangó vizet nem 
bírja. Kitűnően bírja a metszést, lehet a növény-
ből kreatív formákat kihozni.

54 Fagyal – Ligustrum ovalifolium

Nyírott örökzöld sövényként kedvelt. Jellem-
zően 3-5 m magas, fénylő, sötétzöld levelű, 
gyorsan növő növény. Talajban nem válogat, 
napos, félárnyékos helyet kedveli. Jó várostűrő, 
kiváló fagytűrő cserje, edzett, strapabíró sövény-
növény.

55 Arany hamisciprus – Chamaecyparis 
lawsoniana Stardust

Gyors növésű, nagyra növő, kúp alakú örök-
zöld növény, mely a 15 m-t is elérheti kifejlett 
nagyságában. Lombozata tollszerű, finoman 
bókoló. Színében változatos. Talajban nem vá-
logat. Téli fagytűrése jó, a szárazságot azonban 
nehezen viseli.

56 Kék kúszó henyeboróka – Juniperus 
horizontalis Blue Chip

Ezüstös-kék színű, puha lombú, tűlevelű, 20-
30 cm magas, szőnyegszerűen beteríti a talajt. 
Lassan növekszik. Napos helyet kedveli. Száraz-
ságtűrő fajta, nem fagyérzékeny.

57 Virginiai boróka – Juniperus virginiana 
Blue Arrow

Keskeny oszlopos növekedésű, kék lombú faj-
ta. 5-6 méter magasra nő. A metszést jól tűri. 
Talajigénye: átlagos kerti talaj.

58 Cukorsüveg fenyő – Picea glauca ’Conica’

Magassága eléri a 150-180 cm-t. Szélessége: 
80-100 cm.  Növekedése évente 6-8 cm. Szabá-
lyos, széles, nagyon tömött kúp alakú. Tűlevelei 
aprók, lágyak. Napos-félárnyékos helyet, rend-
szeres öntözést igényel.

59 oszlopos tiszafa – Taxus baccata 
Fastigiata

Oszlopos, zárt hajtású. 4 méter magas és 80 
centiméter széles lesz. Teljesen télálló, talajban 
nem válogat.

60 Smaragd tuja – Thuja occidentalis‚ Sma-
ragd’

5-6 m magasságot is elérő, karcsú, kúpalakú 
növény. Telet jól viseli. Színét télen is megtartja. 
Gyors növekedésű. Talajban nem válogat, átla-
gos vízigényű, szereti a napos tereket.

61 Törpe gömb nyugati tuja – Thuja 
occidentalis ’Danica’

Magassága: 80-100 cm, melyet sok év alatt ér 
el. Színe: levelei fényes-zöldek, télen kissé bar-
nulnak. Kötöttebb, lazább talajba is kerülhet 
egyaránt. Fagytűrő, talajban nem válogat, átla-
gos vízigényű, napos vagy félárnyékos helyeket 
kedveli.

62 Picea pungens f. galuca – Ezüstfenyő

Örökzöld fenyő. Teljesen télálló. Szabályos ko-
ronát nevelnek és szárazságtűrésük jó. 20-30 m 
magasságot is elér kifejlett nagyságban. A vál-
tozatos színekben előforduló magoncok kékes-
zöld, kékesszürke, ezüstös-kék színűek, gyorsan 
növő. Jól viseli a városi környezetet, minden ta-
lajon megél, a napos, félárnyékos helyet kedveli.

A feltüntetett képek illusztrációk!
Urbán Csaba,

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
környezetvédelmi referens, projektmenedzser
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háziverseny Jászfényszarun

érdi sikerek a birkózásban

Február 15-én ötödik alkalommal rendeztük meg az egyesület házi-
versenyét 2011 óta. A rendezvényre mindig nagy izgalommal és oda-
figyeléssel készülünk. Ezúttal újra a művelődési házban jelent meg a 
több száz yakuzás karatés. Fülöp Roland lassan két éve indította el Jász-
fényszarun dojóját, és így adott volt a helyszín. A művelődési ház zsú-
folásig megtelt. A szülők, nagyszülők és hozzátartozók a legjobb kilá-
tással követhették az eseményeket. Több mint háromszázan voltunk…

Köszönet illeti a művelődési ház vezetőségét, a fényszarui szülőket, a 
GAMESZ vezetőségét, illetve kedves polgármester asszonyt és a testü-
letet, hogy támogatják ezt a harcművészeti ágat Jászfényszarun!

OSU!  Sempai Fülöp Roland szakosztályvezető
Fotók: Ludányi László

Rövid időn belül kétszer is Érden mérettettek meg ifjú birkózóink. 
2014. november 22-én rendezett szabadfogású Centrum Versennyel 
zárták az évet, melyen

Bozsovics Krisztián (diák II., 35 kg) 2. helyen,
Baráth Koppány (gyerek I., 35 kg) 1. helyen,
Baráth Konor (gyerek II., 35 kg) 1. helyen végzett.

Eredményes évzárás után az új év is biztató eredményeket hozott. 
2015. január 11-én Nemzetközi Birkózóversenyt rendeztek Érden, 
melyen a magyar csapatokon kívül szerb és szlovák klubok is részt 
vettek. A fényszarui fiúk eredményei:

Baráth Konor (gyerek II., 38 kg, szabadfogás) 1. hely;
Baráth Koppány (diák II., 38 kg, kötöttfogás) 3. hely;
Bozsovics Krisztián (diák II., 35 kg, kötöttfogás) 3. hely.
Gratulálunk a fiúknak, és köszönjük az edző, Száraz Tibor munkáját.

Kép és szöveg: Baráth Olga

anyakönyvi hírek – JanuÁrHirdetési díjaink
Lakossági apróhirdetés:  ..........30 Ft/szó
Lakossági keretes: ...................30 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás, emlékezés:

· szöveg: 30 Ft/szó
· illusztráció: 500 Ft/db

Családi esemény:
· szöveg: 30 Ft/szó · fotó: 1.000 Ft/db

Vállalkozói hirdetés: 

Egész oldal:  ..............40.000 Ft

Fél oldal:  ..................20.000 Ft

Negyed oldal:  ...........15.000 Ft

Nyolcad oldal:  ..........10.000 Ft

SZÜLETTEK: Búzás Kevin (Radics Beáta), Kálmán Lilla (Csatlós 
 Zsuzsanna), Radics Amira (Sibalin Tamara), Raffael Ráhel Fedra (Raffael 
Nelli), Sebik Virág (Földvári Elíz).

HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt.
ELHUNYTAK: Berze József (81), Ézsiás Miklósné Basa Katalin (65), 

Gacsal Erzsébet (79), Kádár László (72), Nagy Istvánné Tóth Ilona (89), 
Rafael Jánosné Rafael Margit (55), Szászi Imre (93), Szilágyi János (93).
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Csillagok közt él már…
„Csillagok közt él már, angyalok közt jár, 

ott hol csendből épül vár, s igaz lelkére az Is-
ten vigyáz már. „

Pető Ádám 1994. augusztus 11-én született 
Jászberényben, Rusai Olga és Pető László 
egyetlen gyermekeként. Általános iskolai ta-
nulmányait Jászfényszarun kitűnő eredmény-
nyel végezte. Majd a középiskolában, a jász-
berényi Lehel Vezér Gimnáziumban is kiváló, 
szorgalmas tanuló volt. Ezután a Szent István 
Egyetem Gépészmérnöki Karára nyert felvé-
telt, ahol a maximalizmusa ismét a legjobb 
eredmény elérésére sarkallta. Mindeközben 
négyéves korától motorozott, és versenyek 
sorát nyerte:

2009. Endurocross 2. osztály E1 1. hely
2009. Enduro 3. osztály 1. hely
2010. Endurocross 1. osztály 5. hely
 Enduro 3. oszt 1. hely
2011. Endurocross 1 oszt. 4. hely
 Enduro abszolút bajnok 1. hely 
 Alpok-Adria junior 1. hely
 Cross Country Europa Kupa
    junior 3. hely
2012. Endurocross 1. osztály
 E1 1. hely
 Enduro 1. oszt. 1. hely
 Enduro abszolút 1. hely
 Alpok-Adria junior 1. hely
 6 napos világbajnokságon 57. hely
    E1-es kategóriában 
2014. Szarkáspuszta abszolút 1. hely
 Buzet (Horvátország) junior 3. hely 
 Alpok-Adria Junior 3. hely

(Egészségügyi állapota, rossz vérképe 
miatt az orvos nem javasolta a ver-
senyt, de elindult és elhozta a 3. helyet.)

…
„Mély fájdalommal, megrendülve tudat-

juk, hogy életének 20. évében elhunyt Pető 
Ádám, a hazai endurózás ifjú, mindenki által 
tisztelt és szeretett tehetsége, többszörös ma-
gyar enduróbajnok.”

2014 decemberében hasonló sorokkal fu-
tótűzként terjedt jó barátom halálhíre. Ne-
kem telefonon jött az üzenet, hogy Ádám 
elment örökre. Szívem soha nem engedte 
elhinni azt, amit az eszemmel tudtam, hogy 
ez bekövetkezhet. Csak néztem a telefont síró 
szemekkel és akkor értettem csak meg, mi a 
fájdalom. Én elsősorban a barátomat sirat-
tam, akivel általános iskolás korunktól jóban 
voltunk. Sajnos nem töltöttünk együtt annyi 
időt, amennyit szerettünk volna, hiszen Ádi 
már kicsi korától sokat időzött a motoros pá-
lyákon, mégis az egyik legjobb, legmélyebb 
kapcsolat fűzött össze bennünket. Mind-
emellett jó példa is volt a tanulás, a kitartás 
és az akaraterő tekintetében.

Egy interjúban így nyilatkozott: „Nem na-
gyon tervezek előre, ebben a világban úgyis 
minden olyan gyorsan történik, és elég gyor-
san keresztbe húzza a sors a számításaidat, ha 
nem figyelsz. Így mindig arra koncentrálok, 
amit csinálok, hogy az a lehető legjobb legyen.” 
Te mindent jól csináltál! Sajnos a sors keresz-
tülhúzta számításodat.

Ádám mottója: A verseny a kockás zászló-
ig tart. Ő tényleg a mottójának élt. Nemcsak 
a motorsportban, hanem a civil életében is. 
Sajnos december 5-én utoljára emelkedett 
Neki a kockás zászló.

„Az emlékezéshez, nem emlék, hanem 
szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem fe-
lejtjük el!”

Ha elveszítünk valakit, úgy érezzük, a szí-
vünk szakad meg. Aztán eszünkbe jut az a sok 
kedves szó, azok a vicces és jó dolgok, amiket 
mondott vagy tett, és rájövünk, hogy nem 
hagyott el teljesen, itt él bennünk, az emléke-
inkben, a szívünk mélyén. Aki ismerhette őt, 
mindenkinek megvan a maga története, amit 
Ádámról el tud mesélni. Aki szerencsésebb 
és közelebbről ismerhette, annak bizonyosan 
több is. Barátai, motoros társai így emlékez-
tek meg róla:

„Aki hosszú időt tölt a motorsportban, 
előbb-utóbb elveszít egy ismerőst, egy bará-
tot. Sajnos néha történnek tragédiák.

Megszokni soha nem lehet, de el lehet fo-
gadni. Amikor egy nagyon fiatal sporttársun-
kat betegség ragadja el tőlünk, az hiábavaló 

és felfoghatatlan. Ádám elvesztése mély nyo-
mot fog hagyni az emberekben és a sportban 
egyaránt. Közel állt hozzám, mert szerethető 
ember volt. Sportolt, tanult és mindkettőt jól 
csinálta. Példamutatóan élte rövidke életét. 
Kellő alázat volt benne a motorsport iránt, 
még nagyon sok lehetőség állt előtte. Olyan 
fiatal volt, akire büszkék lehettek a szülei, ba-
rátai, felnézhettek rá a fiatalabbak. Példaké-
pül szolgálhatott mindenki számára.”

„Csodálatos ember voltál.”
„Mert neked mindig volt egy keresetlen jó 

szavad. Mert te mindig ösztönözted az embe-
reket. Mert te önzetlenül mosolyogtál. Min-
dig példakép maradsz! És mert mindig azzal 
viccelődtem, hogy boldog ember leszek, ha 
csak fele ilyen jó fiam lesz, mint Te!”

„A halál ismét megmutatta a maga ke-
gyetlen erejét. Ma elvesztettem egy 20 éves 
fiatal versenyzőtársamat. Egy olyan embert 
ragadott el, akit volt alkalmam látni a mo-
torsportban felcseperedni, és az elsők közé 
emelkedni. Kivételes, istenadta tehetség volt. 
Olyan ember, akire mindig lehetett számí-
tani. Aki a sikerei ellenére mindvégig meg-
maradt olyan szorgalmasnak, szerénynek, 
alázatosnak és barátságosnak, mint amilyen a 
kezdetek kezdetén is volt. Példaértékű ember 
és nagyszerű versenyző volt.”

„Mindig így maradsz meg nekem, mosoly-
gósan, őszintén, a legjobb emberként, akit 
ismertem! Köszönöm, hogy a barátod lehet-
tem, és hogy általad bekerültem a motorsport 
csodálatos világába!”

„A legkedvesebb gyerek volt, akit valaha is-
mertem. Itt nőtt föl, és tanult meg előttünk 
motorozni.”

„Ha van mennyország, Te biztos ott vagy, és 
vigyázol ránk.”

„A mai nap a szív, a lélek és egy család 
nevelésének eredményeképpen, közel ezer 
ember megjelent Ádi búcsúztatóján. Ahogy 
mondta Kuncz Richárd, egy lélek, egy szív 
voltunk, egy család. Sőt ÁDÁM nem csak ezt 
adta nekünk, hanem a reményt, hogy ha jó 
vagy, küzdesz, elnyered az elismerést. Ádám 
nagy vagy, örökké példa és remény maradsz 
lelkünkben, szívünkben. Nagyon köszönjük 
a szülőknek a csodálatos nevelést. Ádám 20 
év alatt annyit ért el, mint más 90 év alatt 
sem, lazán, felelősséggel, szerényen és példa-
értékűen.” 

„Mindig emlékezni fogunk rád, mert vi-
dámságot hoztál a depó életébe s a szívünkbe!”

„Azt mondják, nincsenek pótolhatatlan 
emberek... De vannak... Ő az lesz!”

Lelked remélem, békére talált
s te már a mennyből vigyázol ránk.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
Elmentél,
de szívemben örökre velem maradsz.
nyugodj békében Ádám!

Barátod: Bence

Köszönöm Ádám szüleinek, Olgának
és Lacinak, hogy mély fájdalmukban osztoz-
hattam, és azóta is segítjük egymást a gyász 
feldolgozásában. Ádi nagyon büszke Rátok!

Pető Ádám
(1994-2014)
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nagy siker volt a Paprikás csirke Márciusi programajánló

Január 26-án, szombaton a budapesti Gergely Theáther  Paprikás 
csirke című zenés színházi előadása óriási sikert aratott a művelődé-
si házban. A magyar kultúra napja alkalmából Csomor Csilla szín-
művész köszöntötte a megjelenteket. Mintegy 250 néző szórakozott 
felhőtlenül.

A szünetben a Vágó Bt. stílusosan egy kis paprikás csirke kóstolóval 
kedveskedett vendéginknek, ezzel támogatva a program sikerét. Kö-
szönjük! Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Február 14-én (szombaton) a jászárokszállási Görbe János Színkör 
előadása – „Bolha a fülbe” nagy sikert aratott a művelődési házban. 
Mintegy 150 néző tapsolt lelkesen a minden évben visszatérő csoport-
nak. Szöveg: Dávid Ildikó · Fotó: Glonczi Rudolf

Ebben az évben is újévi koncerttel köszöntötte városunk önkor-
mányzata a közszférában dolgozókat. 

Mintegy 250 fő hallgatta örömmel Vásáry André és a Palota kvartett 
műsorát. Nagy sikert aratott Hegedűs-Gönczy Katalin zongoramű-
vész, zongorakísérő szólója is. Fotó: Glonczy Rudolf

 1.  Lumina Cornu klub - Aréna - M.A.G.U.S.
   Házi klubverseny
 6. 17.00 Élet az élet után 2. rész – R. Kárpáti Péter
   filmvetítés és beszélgetés
 7.   Lumina Legends – Hearthstone országos verseny
10. 9.30 Egészségnap időseknek
11. 10.30 Fabula bábszínház Erdei történet c. gyermekműsora
13. 16.00 Városi ünnepség, a Cimbaliband műsora
 14. 18.00 Parádés nótaszó
 21. 10.00 Környezetvédő családi nap
   a Szent József szabadidőparkban – CNÖ
 21. 16.30 Újra öltünk, örökítünk c. kiállítás megnyitója
 21. 18.00 Színház: Háry János – a jászfényszarui
   Fortuna Együttes bemutatója
 27. 17.00 Gondolatolvasó kör felolvasóest
 29. 9.00 Béke Horgászegyesület közgyűlése
Március 16-i vagy 23-i héten: Húsvéti lelkigyakorlat

Április
 2-4.  Húsvéti szent három nap
 2. 15.00 Díszszemle a tavaszi hadjárat emlékére
 5.   Húsvétoló a lovaspályán
 11. 18.00  Költészet napi megemlékezés
Színház: Mágnás Miska – adácsi Veritas Színpad operettelőadása

Katinka

Valószínűleg mindenki tudja, hogy adója egy százalékának felaján-
lásáról szabadon dönthet: intézmények, alapítványok részére. Fiatalon 
kevésbé foglalkozunk azzal, hogy előbb-utóbb megöregszünk. Ezúton 
is köszönjük azoknak a támogatását, akik az előző években már gon-
doltak ránk. Igyekeztünk évről évre a kapott pénzt úgy felhasználni, 
hogy az időseink komfortérzetét, kényelmét segítsük, a gondozónői 
munka hatékonyságát növeljük, intézményünket, Jászfényszaru Város 
Gondozási Központját szépítsük, korszerűsítsük. Továbbra is számí-
tunk támogatásukra, gondoljanak a jászfényszarui idősek mindennap-
jaira, támogassák alapítványunkat!

A kedvezményezett neve: 
Jászfényszaru az Idősekért Közalapítvány 
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
A kedvezményezett adószáma: 18838075-1-16

Köszönjük!

Bolha a fülbe

egyedi hang
a jászfényszarui színpadon

Ismét itt az adóbevallások ideje

Szépkorú köszöntése

Takács Antal január 14-én töltötte be 90. életévét.
Ebből az alkalomból köszöntötték őt

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
és Morvayné Palócz Éva anyakönyvvezető.
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés
Szeretett feleségem, édesanyám,

FÓZER IMRÉnÉ
PÁL PIRoSKA
halálának 13. évfordulójára.

Férje, fia, unokái
Emlékezünk elhunyt szeretteinkre, nagyszülőkre, dédszülőkre.

A Fózer család

„Tiéd a csend és a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom.”

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett édesanyánk,
nagymamánk, dédikénk,

nAGY ISTVÁnnÉ
TÓTH ILonA

temetési szertartásán részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak, 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Emlékezés
Édesapánk,

BALI LÁSZLÓ
halálának 25. évfordulójára

és Édesanyánk,

ÉZSIÁS
ERZSÉBET

halálának 9. évfordulójára.

„Ha virágot látunk, ők jutnak eszünkbe,
Ha nevüket halljuk, könny szökik szemünkbe.

Ha pihenni térünk, róluk álmodunk,
Ha reggel ébredünk, értük imádkozunk.
Szívünkben helyüket nem pótolja semmi, 

Míg a földön élünk, nem fogjuk őket elfeledni.”
Szerető családjuk

Emlékezés
Szeretett kis unokánk,

RAdICS MÁRTA
halálának 26. évfordulójára.

„Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, 
Hiába keresünk, könnyes szemünk már sehol nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb Te leszel,

Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel.”
Tata és Mama

Emlékezés

BERÉnYI LÁSZLÓ
halálának 8. évfordulójára.

„Nem tudunk már nélküled boldogágban élni,
s szívünkből  e fájdalmat ki sem tudjuk tépni.
Rád gondolunk éjjel, Rád gondolunk nappal,

Itt leszel velünk a mindennapjainkban.”
Szerető családod

Emlékezés

CSERHÁTI PÁL
halálának 3. évfordulójára.

„Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi,
ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni.
Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni,
szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni.” Szerető családod

Megemlékezés

ÉZSIÁS SÁndoR
halálának 3. évfordulójára.

„Hiába rohan az idő, szállnak az évek,
emlékeid szívünkben örökké élnek.

Csodás volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem haltál meg, csak álmodni mentél.”

Szerető családja

Emlékezés

BALÁZS TIHAMÉR
halálának 24. évfordulójára és neje

BERZE BERTA
halálának 6. évfordulójára.

„Akiket szeretünk
s már sírban nyugszanak,

Igazi nyughelyük
a szívünkben marad.

Bárhogy múlnak évek, a lélek nem feled,
Mert összeköt minket az örök szeretet!”
Szerető fiuk, menyük és családjuk

Emlékezés

CSÉPÁn SÁndoRnÉ
halálának 2. évfordulójára.
„Csendre int az élet minket,
Egy csodás álom véget ért.

Volt egy angyal, ki itt élt köztünk,
Kinek most már otthona a Csillagos ég!”

Míg élünk nem feledünk!
Szerető családod

Emlékezés

ZSÁMBoKI IMRE
halálának 8. évfordulójára.

„Veled együtt volt teljes az életünk,
hogy elmentél, elvitted örömünk.

Szívedben jóság és szeretet,
szorgalom és munka volt az életed.

Téged már visszahozni nem lehet, csak letörölni a könnyeket.
Aludd csendben örök álmod, soha nem feled családod.”

Szerető családod

Emlékezés

PÁL VEnCEL
halálának 1. évfordulójára.

„Virágok között alszol csendesen,
neked már nem fáj semmi sem.
Fáj a szívünk, mert itt hagytál,

búcsú nélkül elaludtál.
Küzdöttél, de már nem lehetett, most csend ölel át és szeretet.

Végleg elmentél hosszú utadra, hangod nem halljuk soha.
Fájó szívünk felzokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk téged.”

Szerető felesége, Erika,
lánya, Eszter, fia, Bertalan és családjuk
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Emlékezés

KoLLÁR SÁndoR
halálának 15. évfordulójára.

„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni,

Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.
Csak meg kellett tanulnunk élni. NÉLKÜLED!”

Szerető családod

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

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

Segélyhívószám:  ......................................................................... 112
Mentők, orvosi ügyelet: ...............................................................  104
Tűzoltóság:  .................................................................................  105
Rendőrség (Jászberény): ............................................................  107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................. (+36) 57/422-138,
                                             ......................  mobil: (+36) 70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor):  ................ (+36) 30/513-3312
Egészségügyi dolgozók elérhetőségei:
 Dr. Palencsár Csaba  .......  (+36) 57/424-113; (+36) 30/462-7976
 Dr. Kovács Terézia:  .........  (+36) 57/656-681; (+36) 70/567-4335
 Dr. Sáfár Csilla:  ...............  (+36) 57/659-727; (+36) 30/519-5616
 Dr. Kocsis András:  ...........  (+36) 57/655-256; (+36) 30/408-3202
 Dr. Kakas Tünde:  ............................................. (+36) 57/424-264
TIGÁZ – hibabejelentés:  ........................................ (+36) 80/300-300
Falugazdász:  ....................................................... (+36) 70/436-4520
Vízmű-ügyelet:  .....................................................  (+36) 70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet:  .............................................. (+36) 70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  ....................................  (+36) 40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ........ (+36) 57/950-191 
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  ............ (+36) 57/522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ................................... (+36) 30/3460-366
Polgárőrség:  ........................................................  (+36) 30/2720-611
Közterület-felügyelő: .............................................  (+36) 30/611-3479

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

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

Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától (bejelentkezés alapján).
Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.

Bejelentkezés személyesen, vagy a 70/224-4179-es telefonszámon.

AKcIóK
Március 6-án pénteken minden hölgyvásárlónknak

NőNapi akció!
• Minden keret -20% + ajándék 1 pár alaplencse!

• Szemüveglencse akció -20%
Bifokális, multifokális leNcseakció!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KÁdÁR LÁSZLÓT
utolsó útjára elkísérték,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Emlékezés

TÓTH GYÖRGY
halálának 2. évfordulójára.

„Aludd örök álmod, nyugodj csendben,
Hiszem azt, hogy mi még találkozunk egyszer!”

Szerető feleséged és családod

Emlékezés

RAdICS SÁndoRRA
és feleségére

BARAnYI RÓZÁRA
szeretett szüleimre, valamint testvéremre

RÓZSIKÁRA.
„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Lányotok és testvéred Rózsi
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Meghívó

Német klub indul a művelődési házban

élet az élet után – 2. rész

A nemzeti Művelődési Intézet meghívja Önt és kedves családját
2015. március 21-én 16.30 órakor kezdődő 

„Újra öltünk és örökítünk”
című kiállítás megnyitójára, ahol a projekt keretében készült

helyi jászsági hímzések tekinthetők meg.
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru

Köszöntő: Bordásné Kovács Katalin
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Programismertető: Farkas Kató
Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Iroda

módszertani referense

A kiállítást megnyitja: Kenyeres Sándorné
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület elnöke

Tárlatvezető: Vasné Sass Katalin – népi iparművész, a szakkör vezetője
A megnyitón közreműködnek

a helyi versmondó kör tagjai és a városi énekkar.
A kiállítás megtekinthető az intézmény nyitva tartási idejében.

Várjuk a németül tanulni szerető, vagy német tudását szinten tartani akaró, 
fejleszteni kívánó érdeklődők jelentkezését a művelődési házban az 57/422-
137-es telefonon vagy a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címen. Katinka

R. Kárpáti Péter filmvetítéssel egybekötött előadása a művelődési házban 
2015. március 6-án, pénteken 17 órakor.

Regisztráció a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címen, vagy az 57/422-137-
es telefonszámon. Várjuk Önt is szeretettel! Katinka

Mágnás Miska Jászfényszarun
Március közepétől már kaphatóak a jegyek az adácsi Veritas Színpad április 11-i 

operett-előadására a művelődési házban. Ha jó helyet akar, ne késlekedjen! Katinka

apróhirdetések
Eladó. Jászfényszaru Szent István u. 5. sz. I. lépcsőház I. emelet 3. alatt

3 szobás (67 m2-es) lakás eladó. Érdeklődni: 06-30/359-9785
*

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. zöldterületeinek karbantartására alkal-
mi munkavállalót keres.

Érdeklődni lehet: Herédi Zoltán, 06-70/434-0097; 06-57/424-240.
*

Két szobás ház eladó a víztorony környékén. Garázzsal, pincével, nagy udvar-
ral. Irányár: 5.000.000 Ft. Érdeklődni telefonon: 06-20/225-9363


