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Új köztéri alkotás ékesíti városunkat

Állást keres?!
A Samsung-csoportot olyan vállalatok alkotják, amelyek újjáértel-

mezik a saját iparágukat, legyen az elektronika vagy pénzügyi szolgál-
tatás, kereskedelem vagy szolgáltatás.

Egyben mindenképpen közösek: elkötelezettek az innovatív, csúcs-
minőségű termékek és szolgáltatások mellett, amelyek emberek és vál-
lalatok millióit szolgálják nap mint nap.

A Samsungnál minden eredmény mögött a vállalatnál dolgozó em-
berek állnak, akik tehetségükkel, kreativitásukkal és elhivatottságuk-
kal alapozzák meg a sikerünket. Ahhoz, hogy versenyképesek legyenek 
a globális piacon, arra törekednek, hogy a legjobb szakemberekkel 
dolgozzanak, és nekik olyan vállalati kultúrát nyújtsanak, amiben ki-
bontakoztathatják tehetségüket. A Samsung kiemelkedő tevékenysé-
gének köszönhetően Magyarországon a legnagyobb piaci ismertséggel 
rendelkező cégek közé tartozik, és árbevételével nagyon előkelő helyet 

foglal el a cégek ranglistáján. Az elmúlt évtizedben a cég nagy léptekkel 
haladt a gyártásban és a kereskedelemben egyaránt. A megnövekedett 
kereslet újabb és újabb feladatok megoldására készteti a céget. A Sam-
sung vezetése az elvárásait az alábbiak szerint fogalmazta meg: „Olyan, 
elsősorban műszaki végzettséggel rendelkezőket várunk jászfényszarui 
gyárunkba, akiknek számítógépes ismereteik vannak, legalább közép-
fokon beszélnek angolul, kiváló kommunikációs és problémamegoldó 
készséggel rendelkeznek, a határozott fellépés mellett.”

Munkakörök: anyagtechnológus mérnök, automata technikus, 
elektrotechnikus, elektromos mérnök, folyamatmérnök (mechatroni-
kai mérnök), gyártástechnológus, híradástechnikai technikus, létesít-
mény karbantartási mérnök, mechanikus mérnök, minőségbiztosítási 
mérnök, műszaki informatikus, villanyszerelő.

Elérhetőség: allas@samsung.com

Tájékoztató és katalógus a 21-25. oldalon

Április 29-én ünnepélyes keretek között avatták fel Jászfényszaru új ékességét, a Tudás kútját
a sárga iskolánál. Az ünnepségről és a létesítmény megvalósításának körülményeiről

a 4. oldalon olvashatnak bővebben. Fotó: Fáy Dániel

TiszTa levegő, egészséges és szép környezeT
Fásítsunk 2016-ban is Jászfényszarun
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önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület április hónapban három alkalommal tartott 

ülést, melyen több önkormányzati döntést hozott. Erről az alábbi-
akban rövid összefoglalóként nyújtok tájékoztatást az érdeklődő 
olvasóknak. 

2016. április 6.
A napirendek megtárgyalását megelőzően a képviselők megvitatták 

és jóváhagyták a beépítetlen telkek visszavásárlásával kapcsolato-
san készített levél tartalmát, mely az újság márciusi számában teljes 
körűen közzétételre került.

A képviselő-testület elfogadta az otthonteremtés önkormányzati 
támogatásáról szóló rendelet tervezet koncepcióját, melynek ren-
delet tervezetbe foglalt elkészítését is előírta. 

Megtárgyalták az új óvoda tervezésével kapcsolatos műszaki tar-
talom jóváhagyására vonatkozó előterjesztést.

Áttekintették a fogathajtó pálya aktuális javítási munkáira vonat-
kozó kérelmeket.

Határozatot hoztak a GAMESZ üzemeltetésében lévő kisbusz 
hasznosításáról.

Az önkormányzat a Pannon Táj- és Kertépítészeti Műhelyt bízta 
meg azzal, hogy előkészítő tanulmányt készítsen a város zöld terüle-
teinek virágosítására. A képviselő-testület megismerte és elfogadta a 
kertépítészeti szakvéleményben megfogalmazott parképítési kon-
cepciót.

Elfogadták a „Pál ház” szálláslehetőség bővítésének, valamint a 
„Girtler házban” kialakítandó helyi termékek centruma terveinek 
bemutatásáról szóló tájékoztatót.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költség-
vetési előirányzatát hangosítás biztosítása érdekében az árajánlatnak 
megfelelően 1450e Ft összeggel megemelte.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság által előterjesztett napirend ke-
retében döntöttek:

A „Bővülő mezőgazdasági tevékenység Jászfényszarun ráépülő 
program keretében” című, 2016. évi STARTMUNKA kistérségi 
mintaprogramban 

· a vetőmag beszerzéséhez nyertes ajánlattevő kijelöléséről
· a munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez nyertes ajánlat-

tevő kijelöléséről 
· a növényvédőszer és műtrágya beszerzéséhez nyertes ajánlattevő 

kijelöléséről.
A „Mezőgazdasági utak rendbetétele Jászfényszarun szociális 

ráépülő program keretében” című, 2016. évi STARTMUNKA kis-
térségi mintaprogramban munkaruha és egyéni védőeszköz beszer-
zéséhez nyertes ajánlattevő kijelöléséről. 

A „Fásítás Jászfényszaru 2016.” program keretében tavaszra növé-
nyek beszerzésével a Barakk Stúdió Kft. és Oázis Kertészetet bízták 
meg bruttó 1.246.238 Ft összegben.

A Szabadság úti járda tervezésével a BAUFINISER Kft.-t bízták 
meg és az ajánlatát, mint a legkedvezőbbet elfogadták. Felhatalmaz-
ták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a győztes aján-
lattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg. Kivitelezésre a költség-
vetésben bruttó 2.413.000 Ft összeget biztosítottak.

Kijelölték a Termálkút energetikai hasznosítása kiviteli tervének 
elkészítésére ajánlattevőként mely vállalkozásoktól kér be ajánlatot.

A Szabadság úti közcélú légvezetéki hálózat átépítés tervezésével 
az Elmű-Szolg. Kft.-t bízták meg, ajánlatát, mint a legkedvezőbbet 

elfogadták. Felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
tert, hogy a győztes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg. 
A kivitelezésre a költségvetésben bruttó 9.131.300 Ft összeget biz-
tosítottak. 

Zárt ülésen ingatlan felajánlási kérelmet tárgyaltak és arról dön-
töttek, mely terület tekintetében mutat a testület érdeklődést, esetle-
ges vételi szándék vonatkozásában, melyre nézve Győriné dr. Czeglé-
di Márta polgármestert felhatalmazták egyeztetésre.

2016. április 18.
A képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára a 

„Termálkút energetikai hasznosítása” kiviteli tervének elkészítésé-
re a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.- t jelölte ki. A feladatra a 
2016. évi költségvetésből 3.276.600 Ft-ot biztosítottak.

Az új óvoda és bölcsőde terveinek jóváhagyásáról, és a bölcsőde 
megvalósítására kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést megvi-
tatva döntöttek a terület bővítése érdekében további telkek megvá-
sárlásról, és a tervezői megbízásról. 

Határoztak a Római Katolikus Egyházközség további 515.900 
forinttal történő támogatásáról. A támogatás összegét a képviselő-
testület a 2016. évi költségvetéséből biztosítja. 

Új játszóeszköz beszerzéséről döntöttek, mely az egészségház mö-
götti parkban kerül majd felállításra, melyhez bruttó 1.724.787 Ft 
összeget hagytak jóvá.

Zárt ülésen szociális bérházak kialakítása érdekében felhatalmazást 
adtak Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesternek, hogy tárgya-
lásokat folytasson az érintett ingatlan tulajdonosokkal.

Valamint elbírálták a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfogla-
lása ellen benyújtott kifogást.

2016. április 27.
Az ülés napirendjeit megelőzően egy perces néma felállással tisz-

telegtek Radics Flórián emlékének.
A képviselő-testület elfogadta dr. Körei-Nagy József r. ezredes 

Jászfényszaru 2015. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiz-
tonság javítására tett intézkedésekről szóló beszámolóját.

Megtárgyalták és elfogadták a Jászfényszaru Polgárőr Egyesület 
2015. évi beszámolóját.

Elfogadták a közterület felügyelők éves beszámolóját.
Fózer Tibor tü. ezredes szóbeli kiegészítésével együtt az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Jóváhagyták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi 
Szövetség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határozatot hoztak a Jászfényszaru Város Gondozási Központja 
alapító okiratának módosításáról, a Jászfényszaru Város Óvodai 
Intézménye alapító okiratának módosításáról, a Jászfényszaru 
Városi Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató 
Szervezete alapító okiratának módosításáról.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat a 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkal-
mazni.

Közbeszerzési napirendek között döntöttek:
· a „Bővülő mezőgazdasági tevékenység Jászfényszarun ráépü-

lő program keretében” című, 2016. évi STARTMUNKA kistérségi 
mintaprogram keretében öntözőrendszer tartozékok beszerzéséhez 
ajánlattevők kijelöléséről. (folytatás a 3. oldalon)

Ülésezik a képviselő-testület

Napirenden a közbiztonság helyzete
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önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
· a „Mezőgazdasági utak rendbetétele Jászfényszarun szociális 

ráépülő program keretében” című, 2016. évi STARTMUNKA kis-
térségi mintaprogramban kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséhez 
nyertes ajánlattevőként a Mátra-Agro Kft.-t jelölték ki az ajánlatban 
szereplő bruttó 687.527 Ft összeg figyelembe vételével. A képviselő-
testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy 
a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére kösse meg a szerződést.

Megvitatták a városközponti termálkút hasznosításához forrás 
biztosítására vonatkozó előterjesztést.

A Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszíro zá si Bizottság javaslatá-
ra keretjelleggel 700.000 Ft összeget biztosítottak a Petőfi Sán dor 
Művelődési Ház és Könyvtár részére. Szakértői megbízást hagytak 
jóvá a bölcsőde megépítésének pályázatához.

Támogatták a Sportegyesület által benyújtandó pályázatot, mely-
nek önerejéhez előzetesen keretjelleggel hozzájárultak.

Zárt ülésen az ingatlanok vételre történő felterjesztésének rend-
jéről határoztak, mely alapján meghatározták, hogy az önkormány-
zat részére eladni szándékozó személyek legalább mely adatokat és 
okiratokat kötelesek benyújtani az önkormányzat részére kérel-
mükben.

Az önkormányzat által bejegyeztetett beépítési kötelezettség 
miatt elidegenítési tilalommal terhelt ingatlan értékesítése érde-
kében adásvételhez történő hozzájárulás megadásáról döntöttek.

Több felajánlott ingatlan vételi szándékát elutasították. Néhány 
esetben hiánypótlást írtak elő, és a napirend újra tárgyalását tűz-
ték ki.

Dr. Voller Erika jegyző · Fotók: Dobák Bettina

régóta várjuk! Megnyitja kapuit a Jászfényszarun épült
hulladékudvar/újrahasználati központ

Régóta várják a lakosok, és most elérhető 
közelségbe került: 2016. június 6-i héten 
megnyitja kapuit a Jászfényszarun épült hul-
ladékudvar, újrahasználati központ.

Mindenképpen szeretném kiemelni a hulla-
dékudvar és az újrahasználati központ funk-
cióját: 

Hulladékudvar: a Hatvan és Térsége Hul-
ladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Non-
profit Közhasznú Kft. üzemeltetésében levő, 
elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető tele-
pülési szilárd, valamint külön jogszabályban 
meghatározottak szerint a veszélyes hulladé-
kok átvételére és az elszállításig elkülönített 
módon történő tárolására szolgáló, felügye-
lettel ellátott, zárt begyűjtőhely. 

Újrahasználati központ: a lakosság azokat 
a régi bútorokat, használati eszközöket tudja 
behozni, amelyek számukra már feleslegesek, 
nem kellenek, ugyanakkor azokat mások még 
használni tudják és ingyenesen elvihetik.

A léTESíTMéNy INGyENES SZOl-
GálTATáSAINAK IGéNyBEVéTElE

A létesítmény szolgáltatásainak ingyenes 
igénybe vételére jogosultak azon Jászfény-
szarun lakóhellyel rendelkező magánsze-
mélyek, akik hulladékszállítási szerző-
déssel rendelkeznek és hulladékszállítási 
díjhátralékuk nincsen.

A hulladékudvarra történő beszállításkor 
a lakos köteles a lakcímkártyáját a hulladék 
átvevőnek felmutatni, valamint a Hulladék-
törvény 39.§ (2) alapján igazolni, hogy hul-
ladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási dí-
jat a közszolgáltató részére megfizette. Ennek 
igazolására az adott névre kiállított utolsó 2 
negyedév hulladékszállítási számlájának be-
fizetését igazoló szelvényre van szükség. Ha 
a magánszemélynek az ellenőrzés során a 
szolgáltatási címen mégis díjhátraléka mu-
tatkozik, akkor az Üzemeltető megtagadhatja 
a hulladék átvételét, vagy az átvett hulladék-
ról utólagosan számlát állít ki. Az átadóként 
érintett hulladékszállításra szerződött lakos-
nak az átadásnál személyesen kell ott lennie.

Nem lakossági eredetű és mennyiségű hul-
ladék átvételét az Üzemeltető köteles megta-
gadni.

A hulladékudvar szolgáltatásai a lakosok 
számára – a háztartásokban keletkező hulla-
dék mennyiségéig – ingyenesek.

A hulladékudvarba csak szelektíven, egy-
mástól külön gyűjtött hulladék vagy anyag-
frakciónként szétválogatott hulladék szállít-
ható be.

A beszállított hulladékot – a létesítmény 
működési engedélyében foglaltak szerint 
– a beszállító lakos helyezi el a létesítmény-
ben erre a célra kijelölt konténerekben vagy 
gyűjtőhelyen a telephelyen dolgozó személy 
útmutatásának megfelelően. 

lEAdHATÓ HUllAdéKOK
Nem veszélyes hulladékból ingatlanon-

ként begyűjthető, átvehető hulladékok 
mennyisége:

· mennyiségi korlát nélkül a szelektíven 
gyűjtött 15. főcsoport hulladékai (újsá-
gok, hullámpapír, csomagolópapír, kar-
ton, PET-palack, tiszta fólia, műanyag, 
tiszta műanyag tárgyak, öblös üvegek /
italos, befőttes, parfümös stb…/, üdítős, 
sörös és egyéb üvegek, palackok, fémpa-
lackok, tiszta konzerves dobozok stb…);

· negyedévente 2 m3 mennyiségű zöldhul-
ladék (növényi eredetű kerti hulladékok, 
falevelek, nyesedékek, darabolt gallyak – 
melyeket zsákokban vagy kötegelve, ma-
ximum 1 méter hosszúságú darabokban 
lehet leadni);

· félévente 1 m3 mennyiségű építési jellegű 
hulladék, sitt (mely veszélyes hulladék 
összetevőt nem tartalmazhat)

· negyedévente maximum 200 kg lomhul-
ladék, települési szilárd hulladék (nagy-
darabos hulladék, bútorok, ruhák, egyéb 
nem elektromos tárgyak, elektronikai 
hulladék, számítástechnikai hulladék, 
tv, telefon, elhasználódott háztartási gép, 
mosógép, hűtőgép, stb…);

· évente 8 db gumiabroncs (maximum sze-
mélyautó méretű);

Veszélyes hulladék esetén évente legfel-
jebb 100 kg mennyiségű hulladék adható 
le (elemek, akkumulátorok, festékes dobo-
zok, hajtógázas palackok, olajos rongyok, 
fénycsövek stb…)

NEM lEAdHATÓ HUllAdéKOK
· háztartási mennyiségnél több hulladék;
· összekevert hulladék, túlságosan szeny-

nyezett hulladék (pl.: földes vagy szerma-
radványos fólia); 

· robbanás-, fertőzés- és sugárveszélyes 
anyagok;

· vegyszerek;
· olyan hulladék, mely nem szerepel a léte-

sítményre kiadott hatósági engedélyben 
(az engedély a hulladékudvaron megte-
kinthető).

A különböző fajtájú és anyagminőségű 
hulladékok egymással nem keveredhetnek, 
azok szétválogatása és a gyűjtőedénybe 
való helyezése az átadó kötelessége! A hulla-
dékudvar munkatársai segítik a tájékozódást, 
illetve a hulladékok elhelyezését irányítják.

Ünnepnapokon a létesítmény nem üzemel.
Nyitva tartás: 

Hétfő  .................... 14.00 – 18.00
Kedd ...................... 09.00 – 15.00
Szerda  .................... szünnap
Csütörtök  .............. 12.00 – 18.00
Péntek  ................... 09.00 – 14.00
Szombat  ................ 10.00 – 14.00
 (minden hónap 2. és 4. szombat)
Vasárnap  ................ szünnap

Kapcsolat, tájékoztatás
· tájékoztatás a helyszínen nyitvatartási 

időben vagy a létesítmény kerítésére ki-
helyezett táblákon;

· Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodá-
si és Környezetgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. részéről munkaidőben 
(hétfő-péntek: 07.00-15.00) a 37/342-
622-os telefonszámon vagy az info@
hthk.hu e-mail címen;

· Jászfényszaru Város Önkormányzata ré-
széről munkaidőben (hétfő-csütörtök: 
08-16.30, péntek: 08.00-14.00) Urbán 
Csabánál (tel.: 57/520-123, e-mail: 
urban.csaba@jaszfenyszaru.hu).

Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

környezetvédelmi és közbiztonsági referens
Projektiroda munkatársa
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a Tudás kútja!

Búcsúzás

Jászfényszaru Város Önkormányzata pá-
lyázott a sárga iskola (Szabadság út 2. szám 
alatti ingatlan) 80 m2 méretű területére egy 
köztéri szökőkúttal is vonzóvá tett szoborra. 
A pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap Vi-
zuális Művészetek Kollégiumának 3974/279 
altéma kódszámú felhívására nyújtottuk 
be, 3 alkotóművészt kértünk fel a pályamű 
megtervezésére. Mindhárom makett terv a 
helyi identitás kifejezését más – más módon 
képzelte el: Szabó Imrefia Béla a Zagyva és 
Galga összefolyásának leképezésével utalt a 
lakóhelyünk földrajzi egyediségére, Párkányi 
Raab Péter a jász kürtre utaló monumentális 
tulokkal fejezte ki a jász összetartozást, Ben-

cze Gábor egyszerűen Fényszaru címerének 
térbeli megmintázásával alkotott Jászfénysza-
rura jellemzőt.

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Mű-
vészetek Kollégiuma zsűrije Bencze Gábor 
szobrászművész tervét támogatta 7 millió 
forinttal. A környezetkialakítással és gépé-
szettel, külső közművekkel és burkolattal 
összesen 32 milliós beruházáshoz az önkor-
mányzat összesen 25 millió forintot tett hoz-
zá. A kivitelezést az alkotó mellett, a ZÖFE 
Kft.-től Kotán Zoltán ügyvezető a külső köz-
művek idevezetését (víz, villany, csatorna) és 
környezet kialakítást végezte (burkolatok), a 
gépészetet és az automatizálást a Ganz Hydro 

Kft. részéről Ragács Zoltán öntözési üzletág-
vezető építette ki, továbbá a kőfelületek befe-
jező munkáit Mogyorós József, a Barion Kft. 
munkatársa impregnálta. 

A majálisra elkészült Tudás kútját 2016. áp-
rilis 29-én 16 órakor avatta fel és leplezte le 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, aki 
nevelő környezetként értékelte a szoborkom-
pozíciót. Lovászné Török Magdolna iskola-
igazgató, képviselő, Bencze Gábor szobrász, 
Győri János alpolgármester, képviselő és Illés 
Péter projektiroda-vezető segítette az öt méter 
magasról figyelő, tudást szimbolizáló bagoly 
leleplezését. Kiss Gábor esperesplébános, aki 
szerethetőnek nevezte a művet, megáldotta a 
Tudás kútját. A mészkő kompozíciót az Ig-
lice Folklór Kulturális Alapítvány növendé-
kei keltették életre Havrán Bettina és Péter 
Szilárd koreográfiájával. A táncosok helyét a 
szökőkút víz és fényjátéka vette át, a meleg 
fényhatású szobrok között hideg fénycsóva-
ként hat-nyolc méterre felfutó és alázuhanó 
vízoszlopok tették izgalmassá a látványt. Az 
ünnepséget a Samsung Zrt. adományából új-
rahasznosított kerti bútorok kiállítása kísérte, 
melyet Lajkó Sándor készített. Estére a tér 
megállította a sétáló járókelőket, akiknek a 
víz megvilágítása sötétedés után, illetve a szél 
játéka különleges élményt nyújtott.

FD.

Kedves Flóri! Búcsúzni jöttünk ide. Az ön-
kormányzat képviseletében mint polgármes-
ter hivatalosan mondok neked köszönetet 
43 éves közéleti munkásságodért, mert már 
1973-ban tanácstag voltál, és az önkormány-
zat megalakulását követően is mindvégig se-
gítetted a munkánkat. Az első önkormány-
zati ciklusban kisebbségi szószólóként, majd 
további három cikluson át képviselőként, 
ezen túl pedig bizottsági tagként és a keleti 
városrész felújításának egyik projekt szakértő-
jeként tevékenykedtél.

Aktív munkád során tudjuk, hogy három 
alaklommal is részesültél vállalati, illetve mi-
niszteri kitüntetésben, és én tudom, hogy 
Göncz Kinga miniszter asszonyt saját családi 
házadban üdvözölted, ahol Piroska sütötte 
az almás lepényt. Már 18 éve megkaptad a 
Jászfényszaruért kitüntetést, érdekes, akkor is 
egymás mellett álltunk, mert egyszerre kap-
tuk. Úgy érzem, hogy ez az elismerés tovább 
inspirált a munkában. Utolsó beszélgetésün-
kön, ami alig két hete volt, ismét Jászfénysza-
ru továbbfejlesztéséről, oktatásfejlesztéséről 
beszélgettünk. 

Kutató munkáddal lehetővé tetted azt, 
hogy a Cigányzenész emlékmű felállításakor 
olyan adatok, információk birtokába jutot-
tunk a helyi muzsikusokról, melyeket a Te 
jóvoltodból ismerhettünk meg. Közel 4 évti-
zede vagyunk együtt képviselők, és most en-
gedd meg, hogy elbúcsúzzak a barátomtól. Mi 
mindig nagyon jól megértettük egymást, és 
egy intim beszélgetés során megállapítottuk, 

hogy a Gyékényes-tó tanyán, ahol én éltem 
és a „Tóparti villában”, ahogyan Te nevezted 
a pici házatokat a Vályogos-tó mellett, ahol te 
nőttél fel, elég közel voltunk egymáshoz.

Hallottam tőled azt, hogy nem biztos, hogy 
megéred, hogy az Arany János út szilárd bur-
kolatú legyen. És te nem csak ezt érted meg, 
hanem azt is, hogy az a városrész, ahol éltél, és 
amiért a legtöbbet tettél, már büszkélkedhet 
a közműellátottsággal és azzal az egyhektáros 
játszótérrel, melynek építését veled kísértem 

figyelemmel. Ennek avatásakor az egyik szó-
nok úgy fogalmazott, hogy ez a beruházás híd 
a helyi társadalomban egymás megértéséhez. 
Valószínű volt benne valami, de az biztos, 
hogy nekem a hídember Te voltál. 

Emberileg is nagyon közel voltunk egy-
máshoz, így kerülhetett arra sor, hogy egyik 
unokád keresztelőjén is ott lehettünk. A 
családodat, gyerekeidet, unokáidat, déduno-
káidat most arról szeretném tájékoztatni, 
amit nekem mondtál el. Azt, hogy álmainak 
megvalósulását bennetek reméli, hogy majd 
tanultok, dolgoztok és sikeresek lesztek! 

Flóri, a Te utad ezért nem is érhet véget! 
Bennük élsz tovább. Szellemiséged pedig ve-
lünk marad.

Sokat gondolkodik az ember azon, hogy a 
temetésen miért sírnak az emberek, a hozzá-
tartozók és a barátok. Én a magam részéről 
úgy gondolom, hogy egy kicsit magunkat saj-
náljuk. Nem tudjuk feldolgozni azt a hiányt, 
azt az űrt, ami utánad marad, ezért érzem azt, 
hogy el kellett mondanom szerető családod-
nak azokat a gondolatokat, amelyeket több-
ször megosztottál velem és képviseltél. 

Te mindvégig arra koncentráltál, hogy ne-
künk, jászfényszaruiaknak együtt jó legyen. 
Terveztük a főteret, együtt álmodtuk Jász-
fényszaru jövőjét, és igaz, hogy Te örök álom-
ra szenderültél, de gondolataid tovább élnek! 

Rendkívül tartalmas életutadat Jászfénysza-
ru közössége elismeri, és bízunk benne, hogy 
már az angyalok vigyáznak rád. Isten veled!

(Elhangzott a temetési szertartáson)

Radics Flórián
(1943-2016)
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Tájékoztatás a Jászfényszaru város önkormányzata
civil szervezetek 2016. évi támogatásáról

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a táblázat-
ban szereplő civil szervezetek részére az alábbi támogatásokat állapí-
totta meg:

  Javasolt
Pályázó szervezet/csoport támogatás Támogatás célja
  összege

FÉBE   550.000  2016 évi működés
  és programok

FÉBE   350.000  Bors, Erdély
Városi Vöröskereszt   70.000  2016 évi programok

Jászíjászok   200.000  lengyel vendégek
  fogadása és viszont

Iglice   250.000  fesztiválokon való részvétel
Iglice   512.000 tábor Tápiószentmárton
Iglice   270.000 lengyelországi látogatásra
BLNT   300.000 2016 évi működésre
BLNT   150.000 nemzetközi kapcsolatok
BLNT Drámaped.Műhely   530.000 Drámapedagógiai tábor
BLNT Drámaped.Műhely   150.000 2016 évi működésre
BLNT Fotóműhely   150.000 2016 évi működésre
Vakok és gyengénlátók Klubja   37.000 2016 évi programok
Őszikék nyugdíjasklub   150.000 kirándulások május, szept.
Tűzoltó Egyesület   1.200.000 2016 évi működés
Penczner Pál Alapítvány   200.000 Tánctábor
Penczner Pál Alapítvány   600.000 III. művésztelep

Jászfényszarui
Földtulajdonosok Közössége   3.500.000 2016 évi működésre

Jászfényszarui Vadásztársaság   600.000 2016 évi működésre

Jászfényszarui
Római Katolikus Plébánia   

100.000  Pünkösdi egyházközségi nap

Jászfényszarui
Római Katolikus Plébánia   

100.000 nyitott templomok napja

Jászfényszarui
Római Katolikus Plébánia   

100.000 sírkövek felújítása

Városi Polgárőrség   2.000.000 2016 évi működésre

Színjátszók
Baráti Köre Egyesület   

200.000 2016 évi működésre

Színjátszók
Baráti Köre Egyesület   500.000 

Kárpátaljai turné, ottani

  
pedagógusok vendéglátása

Fiatal Romák
Jászfényszarui Szervezete   

300.000 zenés színdarab

Ló-Barát Egyesület
   

350.000
 családi nap, pólók,

  kötények, zenés est

Városi Sportegyesület   10.800.000 2016 évi működésre

Városi Sportegyesület
– Kézilabda csapat   

1.000.000 2016 évi működésre

Iskola   200.000 napközis tábor
Iskola   800.000 hittanos tábor
Iskola   1.000.000 virgonc tábor

Iskola   1.500.000
 osztálykirándulás,

  tanulmányi kirándulás stb.

Szilágyi Erzsébet Nőegylet   200.000 2016 évi működésre
Béke Horgászegyesület   500.000 halőri egyenruhák

Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat   

350.000 programokra

Yakuzák SE
Jászfényszarui Szakosztály   

130.000 utaztatás, táborozás

Sakkozó gyerekek   600.000
 versenyekre való utazás, 

  egyéb költségek

„Adj esélyt” Alapítvány   60.000 táborozás utazási költségére

lakossági felhívás a kéménytüzek megelőzése érdekében
Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban 

megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést 
használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelő-
anyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési 
költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el 
a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, 
de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszé-
lyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján ház-
tartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek 
nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások 
megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bír-
ságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak kelet-
kezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve 
olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyüle-
teket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező 
talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lé-
legzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb 
kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal ke-
zelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi 
szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a 
rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por 
károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkároso-
dást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyes tüzelésre, ill. 
építenek be kiegészítésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok 
használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kémények-
ben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen 
lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetsze-
tének szűkülését okozza.

A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magá-
ban: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a műkö-
déséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a 
tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst-, illetve 
szén-monoxid-mérgezést okozva ezzel.

A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy in-
tenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség ha-
tására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyí-
lásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek 
a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében levő 
bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési 
költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a 
levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az 
emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 
légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése 
érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelő-
anyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részére a kémények 
rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
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agrárium 2016 – mezőgazdasági összeírás

segítő kezek

A KSH mintegy 600 ezer címen térképezi fel Magyarország mező-
gazdaságát május 15. és július 15. között.

Budapest, 2016. április 28. – A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
az agráriumban tevékenykedő gazdaságok helyzetének feltárása érdeké-
ben gazdaságszerkezeti összeírást hajt végre 2016. június 1-jei időponttal 
„Agrárium 2016” címmel. Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a 
mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos 
és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, a gazdálkodók 
és az Európai Unió részére. 

Az adatfelvétel két szakaszban történik elektronikus úton, 2016. május 
15-29-e között van lehetőség a válaszadásra egy online felületen, majd 
ezt követően a kérdőívek összeírók közreműködésével – tablettel vagy 
laptoppal – történő kitöltésére 2016. június 1. és július 15-e között ke-
rül sor. A felmérés az ország 1442 településének kijelölt mintakörzete-
iben található mintegy 600 ezer címre terjed ki. A legtöbb körzet Pest, 
Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun megyében került kijelölésre. 

„A KSH szeretné felhívni az Agrárium 2016 mezőgazdasági összeírás-
ban érintettek figyelmét arra, hogy kiemelten ügyeljenek a pontos adat-
szolgáltatásra, hiszen a hazai és Európai Uniós döntéshozók a keletkezett 
eredmények alapján tudnak olyan új támogatási formákról dönteni vagy 
a meglévőket bővíteni, amelyek a hazai gazdálkodók számára kedvező-
ek” – mondta el Tóth Péter a KSH vidékfejlesztési, mezőgazdasági és 
környezeti statisztikai főosztály vezető szakértője.

Az idei összeírásnak egyik újdonsága, hogy a kiemelt jelentőségű me-
zőgazdasági termelést végző egyéni gazdaságok kizárólag elektroniku-
san szolgáltathatnak adatot. Mintegy 50 ezer támogatásban részesülő, 
mintakörzetbe került egyéni gazdaságnak ugyancsak lehetősége lesz az 
adatszolgáltatás ezen formájára. Aki él ezzel a lehetőséggel, ahhoz már 
nem látogat el összeíró. Az internetes adatszolgáltatás május 15-e és 29-e 
között lehetséges, melynek tudnivalóiról előzetesen tájékoztatást kapnak 
az érintettek. Az elektronikus kérdőív csak ebben az időszakban érhető 
el a www.ksh.hu weboldalon. 

A felmérés másik újdonsága, hogy „papírmentes”, azaz június 1. és 
július 15. között az összeírók elektronikus eszközökkel, tabletekkel, 
laptopokkal járják a körzeteikben számukra kijelölt gazdaságokat és így 
végzik az összeírást. Az összeírás elvégzése az Európai Parlament és a 
Tanács rendeleteinek megfelelően történik*. Az adatfelvétel többek kö-
zött kiterjed a használt földterületre, az állatállományra és a munkaerőre 
vonatkozó kérdésekre. 

A felmérés fontos eleme az úgynevezett gazdaságküszöb, mivel a kü-
szöb alatti méretű földterület, illetve állatállomány nem minősül gazda-
ságnak, így ezekről a háztartásokról csak néhány alapinformáció kerül 
rögzítésre.

Gazdaságnak minősül az a háztartás, melynek 2016. június 1-jén a 
művelésben tartott területe (szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő, 
gyep, erdő, halastó, nádas), művelési áganként, vagy együttesen leg-
alább 1500 m2, vagy a gyümölcsös, illetve szőlőterülete külön-külön 
vagy együttesen legalább 500 m2. Az üvegház, illetve fóliasátor esetében 
100 m2 a határ, míg a gombatermesztésre használt területnél 50 m2. Az 
állatállományra vonatkozóan a határ egy nagyobb élőállat (szarvasmar-
ha, sertés, ló, juh, kecske, bivaly), vagy 50 baromfi (tyúk, lúd, kacsa, 
pulyka, gyöngyös), ill. 25-25 házinyúl, prémes állat, vágógalamb, vagy 
5 méhcsalád. A felsoroltakból már egy feltétel megléte esetén gazdaság-
ról beszélünk. Ugyancsak gazdaság az az adatszolgáltató, aki a felmérést 
megelőző egy évben mezőgazdasági szolgáltatást végzett.

Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára 
a válaszadás kötelező. Az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat 
csak összesítve publikálja. Az adatok közzététele szeptemberben várha-
tó, az állatállomány, illetve a föld- és vetésterületi adatok publikálásával, 
összhangban az Európai Unió adatszolgáltatási határidejével. Az össze-
írás további előzetes adatai november közepén jelennek meg, két hónap-
pal korábban, mint a 2013. évi hasonló összeírás esetében. A végleges 
adatokat tartalmazó adatsor 2017. II. negyedévében jelenik meg. 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei mezőgazdasági adatok:
A 2013. évi gazdaságszerkezeti összeírás alapján Jász-Nagykun-Szol-

nok megyében 467 gazdasági szervezet, valamint 20 ezer egyéni gazda-
ság végzett mezőgazdasági tevékenységet. A megyében a mezőgazdaság 
súlya – a GDP-hez való hozzájárulás alapján – az országos átlag mintegy 
kétszerese, 2014-ben az előzetes adatok szerint 9,1% volt. 2015-ben a 
földterületének 56%-a – az országos átlagot meghaladóan – szántó volt. 
A 331 ezer hektár szántóterület 30%-án búzát termesztettek. Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye az ország legnagyobb búzatermő vidéke, 2015-ben 
innen takarították be az országos termésmennyiség 8,9%-át. A kalászos 
gabonafélék közül országos jelentőségű az árpa termesztése is. A megye 
területének 43%-án kalászos gabonaféléket, 21%-án napraforgót, 11%-
án kukoricát termesztettek. A megyei napraforgómag-termés az országos 
11%-a volt. A főbb gazdasági haszonállatfajok közül 2015. december 
1-jén 234 ezer sertést, az országos állomány 7,5%-át tartották a me-
gyében, az állomány az 5. legnagyobb a megyék között, és 2011 óta 
folyamatosan bővül.

A megye szarvasmarha- és juhállománya egyaránt közel 7%-a az orszá-
gosnak, egyedszámuk 55 ezer, illetve 78 ezer.

További információ az Agrárium 2016 mezőgazdasági összeírásról a 
következő linken érhető el: http://www.ksh.hu/agrarcenzusok

*Az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó rendeletei: 1166/2008/
EK, 1165/2008/EK, 138/2004/EK és 543/2009/EK

A Segítő Kezek országos mintaprogramhoz Jászfényszaru az elsők kö-
zött csatlakozott. A program célja, hogy az idős, egyedül élő embere-
ket felkarolja, magányukat enyhítse. 

A szociális ellátó rendszerben nincs arra idő, illetve azért az idősek nem 
akarnak fizetni, hogy „csak” társalogjanak velük. Ez a program azonban 
erre is lehetőséget ad, és emellett térítésmentes.

A segítő tevékenységbe tartozik: családi és társas kapcsolatok segíté-
se, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, háztartási munkában 
való segítés, mentális gondozás stb. A Segítő Kezek program fontos ré-
sze a bűnmegelőzésnek is. A programban dolgozók ügyelnek arra, hogy 
mindig ugyanazok keressék fel az időseket, annak érdekében, hogy ki-
épülhessen a bizalom, az idősek elmondhassák panaszaikat, problémái-
kat, osztozhassanak örömeikben.

Ők egyben a jelzőrendszer tagjai is, ami azt jelenti, hogy amikor a 
feladat már meghaladja a kompetenciájukat, jelzéssel élnek a gondozási 
központ felé a további segítségnyújtás érdekében. 

A Segítő Kezek elérhető:
Jászfényszaru Idősek Klubja
Tompa Mihály út 7. szám alatt.
Telefon: 06 70 313 33 45.

Tagjai: Ujj Gyuláné Huber Erzsébet, Sántáné Boros Krisztina, Radics 
Gyuláné Baranyi Erika, Nyersné Takács Krisztina, Rácz Lajosné Bara-
nyi Angéla, Farmosiné Zsobrák Gyöngyvér, Johancsik Zoltánné Fecske 
Ildikó.

Forduljanak hozzánk bizalommal!
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város napja 2016

a város napján verssel is ünnepeltünk

A sportpálya a 4 helyszínen futó rendez-
vénysorozat egész napos állomása volt. Már 
kora reggeltől sürgölődtek a szervezők, pa-
koltak az árusok, állították a bográcsokat a 
Jász Polgárőregylet VI. főzőversenyére, ne-
veztek a focisták a Városnapi kupára. Végül 
megérkezett a város utcáit járó zenés ébresztő 
zenekara is. 

A Teaház családi napján érdekes feladatokat 
oldottak meg a versenyzők. Látogatták az ér-
deklődők a rendőrség drogprevenciós sátorát, 
ahol közlekedési teszteket is tölthettek. A 
mentőszolgálat elsősegélynyújtó bemutatója 
után gyakorolhatta mindenki az újjáélesztés 
technikáját. A védőnői szolgálat szűrésén 
mintegy 60 fő volt kíváncsi egészségügyi ál-
lapotára. 

A Városnapi kupát az 5 nevezőből a Teaház 
csapata nyerte és innen került ki a gólkirály is 
Farkas Pál személyében. A legjobb mezőnyjá-
tékos a 14 éves Rácz Patrik lett. 

A szél miatt a tervezettnél rövidebb ideig, 
de Jászfényszarun először láthattunk drón-
bemutatót. A jó hangulatú nap félidején, a 
főzőverseny szakértő zsűrije, élükön Patkó 

Károly világbajnoki 2. helyezett – aki közben 
gyümölcsszobrászati művészetével kápráztat-
ta el a nagyérdeműt - eredményt hirdetett. A 
Jászságból is idesereglett 11 nevező csapatból 
az 1. helyezést a Teaház (Mezei Zsolt) csapata 
nyerte. 2. helyezett a jászjákóhalmi polgárőr, 
Halma Imre, 3. pedig szintén jászfényszarui 
illetőségű: Varga Márk vadász. Délután a 
város művészeti csoportjai mutatták be leg-

újabb műsoraikat, a kisebbeket bohócok, gó-
lyalábasok, bűvész, ugrálóvár várta. A karate 
és zumba bemutatót is sokan kísérték figye-
lemmel. 

Sajnos az időjárás miatt a hőlégballonozás 
elmaradt, de kárpótolta a szórakozni vá-
gyókat a helyi labdarúgócsapat győzelme az 
újszászi csapat ellen. A tombolahúzásról is 

sokan tértek haza értékes nyereményekkel. 
Az esti sztárvendégek - Matyi és a Hegedűs, 
Wolf Kati - mindent megtettek a jó hangulat 
érdekében. 

Sok ember áldozatos munkájának köszön-
hetően a Jászfényszaru Város Önkormány-
zata által finanszírozott színes városnapi for-
gatagban mindenki találhatott kedvére való 
programot. Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

A versbarátok május elsején az ünnepi szentmise és az anyáknapi 
műsor után a Városházára siettek ahol a X. Jász Fény vers- és próza-
mondó találkozón 14 versmondótól 17 verset hallhattak. 

A megnyitón a Napsugár óvodából Matányi Hunor, Rácz Balázs 
Viktor, Balázs Zselyke és Lille köszöntötték a résztvevőket. A jó han-
gulatú, bensőséges találkozót Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
ter nyitotta meg, a szimbolikus gyertyát Kovács Andrásné Rozika néni 
lobbantotta fel. A műsort Berzéné Magyar Krisztina bevezetője után 
Harmath József kedvenc versének előadásával kezdte.  

A szakértő zsűri, Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének 
elnöke és Csomor Csilla színművész nemcsak csoportos, hanem egyé-
ni tanácsokkal segítette a későbbi felkészülést. Emléklapban részesül-
tek: Pál Luca Johanna, Forró Ádám, Kotán Eszter és Győri Máté. Rácz 
Ádám eredeti előadásmódért, Berze Anna a vers hiteles tolmácsolásá-
ért, Tomik Barbara Éva a szép beszédért, Mezei Barnabás a sokszínű 

előadásmódért és Szénási Sándor a versválasztásért és humoros elő-
adásmódért kapott díjat. A zsűri Szénási Sándort, Mezei Barnabást és 
Tomik Barbarát, tartalékként pedig Berze Annát meghívta a Regősök 

húrján verseny országos döntőjére. Elismeréssel szólt a verseny ma-
gas színvonaláról. A díjkiosztás során a résztvevők nemcsak a rende-
zők: Jászfényszaru Város Önkormányzata, Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár, Fényszaruiak Baráti Egyesülete, Bedekovich Lőrinc 
Népfőiskolai Társaság Drámapedagógiai Műhelye ajándékait, hanem 
támogatóink, a 3A Takarékszövetkezet elegáns díjait és Ézsiás Vencel 
különdíját is átvehették Bordásné Kovács Katalin főszervezőtől. 

A középiskolások és felnőttek részére október 9-én szervezzük a X. 
Jász Fény vers- és prózamondó találkozó 2. fordulóját, amely az orszá-
gos József Attila és Illyés Gyula versenyek regionális elődöntője is lesz. 
Erre is szeretettel várjuk a versmondókat! Katinka

Fotó: Nagy Ildikó és Glonczi Rudolf
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37 éve hangzott el a magyarországi mozikban a sejtelmes mon-
dat: „Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban…”.

Felnőttnek, gyereknek felejthetetlen élménye volt és maradt máig 
e nagyszerű tudományos-fantasztikus film: a Csillagok háborúja. A 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai elhatározták, 
hogy a film szereplőit, sokszor megcsodált relikviáit elhozzák váro-
sunkba, és egy napra közkinccsé teszik. Már egy hónappal az esemény 
előtt hirdettük a tv-ben, az interneten és az utcákon. A Magyar Star 
Wars klub és a jászfényszarui Lumina Cornu klub rengeteg segítséget 
nyújtott a rendezvény megszervezésében.

Végre eljött a nagy nap! Színes és összetett műsor várta a nagyérde-
műt a Csillagok háborúja napon április 23-án. A programok minden 
igényt kielégítettek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A nagyszínpa-
don filmvetítéseket láthattak. A filmekben többek között szó volt a 
Star Wars Univerzum történetéről, a filmek készítéséről. A bemutatók 
sorát több beszélgetés is megszakította, itt volt Csernák János színmű-
vész Han Solo, Zsigmond Tamara Padme és Moser Károly Anakin 
Skywalker magyar hangja. Továbbá egy kvízjátékon értékes nyeremé-
nyekhez jutottak a nyertesek. 

A gyerekeknek volt Dejarik sakk, arcfestés, társasjáték, memóriajáték 
és sok minden más. Városunk sok képzett jedivel és rohamosztagossal 
lett gazdagabb. Szót kell ejtenünk az űrkocsmáról is, ahol lézershow 
és autentikus Csillagok háborújának hangulatát idéző berendezés és 
két teljesen egyforma Leia hercegnőnek öltözött pultos fogadta az oda 
betérőket. A Gólem mellett egy űrlénnyel még szkanderezni is lehe-
tett. A gyermekek a próbákon szerzett birodalmi kreditekkel előnyös 
üzleteket köthettek a luminások által alakított csencselőkkel. 

A nap csúcspontja az élethű jelmezes szereplők megjelenése volt. Az 
idelátogatók sokat fényképezkedtek a félelmetes Darth Vaderrel, Kylo 
Rennel és a rohamosztagossal, a géphangú Boba Fett-tel, Leia herceg-

nővel, a fejvadásszal, a jedivel, Anakin Skywalkerrel, Han Soloval, a bi-
rodalmi őrrel és természetesen nem hiányozhatott Chubakka és R2D2 
sem. A rohamosztagos nemegyszer élt a kalandorok letartóztatásának 
jogával, a különös figura (Erdei Gábor alakításában) élő szerepjátékba 
hívta a lelkes rajongókat, mely élővé varázsolta a rendezvényt.  

A különleges családi napon az „erő” hozzánk költözött Jászfénysza-
rura!

Szöveg: Róbel Gábor
Kép: Glonczi Rudolf

Csillagok háborúja családi nap – Jászfényszaru, 2016. április 23.

Május elsején több, mint ötven profi motoros gyűlt össze a Pető 
Ádámról elnevezett pályán, hogy a tehetséges bajnok emlékének tisz-
telegjenek. Mivel is lehetne ezt tenni hívebben, mint motorozással, 
amelybe bekapcsolódtak az amatőr motorsport kedvelők is. Győri 
János Bertalan alpolgármester köszöntötte a résztvevőket és nyitotta 
meg a rendezvényt. 

A szépszámú nézőseregnek Kuncz Rihárd, a Motomax frontembere 
„közvetítette” a futamokat. A szülők és Lovász Dénes szervező lelkes 
munkáját a helyi tűzoltók, a pálya építését segítő önkéntesek, a mű-
velődési ház és a GAMESZ, valamint Kaszai Tamás fősztje segítette. 

A koradélutáni látványos motoros felvonuláson közel 100 főre bő-
vült a résztvevők köre. Délután még ki-ki kedve szerint szabad moto-
rozással tölthette az időt az egy éve avatott pályán.  Katinka

Április 11-én a költészet napja alkalmából Jászdózsán megrendezett 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei versmondó versenyen dicséretesen 
szerepeltek versmondóink. Székely Márk 2. helyezést ért el. Gratulá-
lunk a Megavers középdöntős Szénási Sándornak is! Bordásné Kovács 
Katalin, a fiúk felkészítő tanára előadásában a Kiss József gyűjtéséből 
összeállított Csörsz mondát hallhatták versenyen kívül a többségében 
jász településekről odasereglett versmondók. 

A heti rendszeres foglalkozás a művelődési ház versmondó körében 
sorra hozza gyümölcsét. Aki szeretne csatlakozni, segítséget kérni fel-
készüléséhez, szeretettel várjuk!

Bővebb információ: 06-70/4316-113-as telefonszámon vagy  
a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címen. 

Katinka · Fotó: Nagy Ildikó

Motorzúgás a lóúsztatónálversmondók sikerei

Székely Márk, Bordásné Kovács Katalin, Szénási Sándor

Fotó: G
lonczi Rudolf
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iskolai hírek
grafika, zománc, tulipán…

A hollandiai Maasluis városa évente meg-
rendezi az igen nagyszabású „Kunst Route” 
elnevezésű képzőművészeti hétvégéjét. Idén 
sem történt ez másként. 

2016. április 16-án és 17-én birtokba vette 
a városkát a több mint húsz főből álló mű-
vésztársaság. A helyieket Németországból, 
Olaszországból és Magyarországról érkező 
tagok is erősítették. Nagy szerencsémre Hat-
van város támogatásával sikerült kijutnom a 
rendezvényre, és képviselnem a várost, illet-
ve hazánkat grafikáimmal. De nem voltam 
egyedül, utastársam és jó barátom Maldrik 
Gábor volt, aki a tűzzománc technikájának 
minőségi művelője.

Pénteken, érkezésünk napján a kedvezőtlen 
időjárás ellenére is sikerült egy rövid városné-
zést ejtenünk, műterembejárásokkal egybe-
kötve. Ezen felül egy kis kiállítás is megépí-
tettünk aznap az itthonról vitt munkáinkból. 

De viccesen fogalmazva nem lábat lógatni 
mentünk mi oda. Szombaton és vasárnap 
az intenzív munkáé volt a főszerep. A város 
számos pontján dolgoztak művészek: látsze-
résznél, étteremben, egy templomból lett 

táncstúdióban, bútorboltban vagy kocsmá-
ban, sőt voltak, akik festőállványaikat a város 
utcáin, terein állították fel, és az eső ellenére 
is fáradhatatlanul dolgoztak. 

Jómagam egy igen színvonalas képkerete-
zőnél kaptam helyet. Egy helybéli grafikustól 
sikerült kölcsönöznöm présgépet, és minden 
egyéb olyan eszközt, szerszámot, amit a pogy-
gyászomban nem tudtam kivinni magammal. 

A két nap megfeszített munkájának gyü-
mölcseként sikerült kimetszeni és lenyomtat-
ni tíz példányban egy kisméretű linómetsze-
tet, ami a rám jellemző vonalkaraktereken és 
figurákon kívül az apró szélmalmokkal hol-
land hatást is mutat. 

Tevékenykedés közben az egyes helyekre 
szinte özönlöttek az érdeklődők, akik arra 
voltak kíváncsiak, hogy a rögtönzött, nyitott 
műhelyekben épp milyen alkotói folyamat 
zajlik. Vasárnap a színvonalas záró vacso-
ra után időben nyugovóra tértünk, mivel 
másnap egy külön a magyar művészeknek 
szánt program keretében elvittek minket az 
amsterdami Rijksmuseumba, ahol a művé-
szet történetének számos korszakából a leg-
nagyobb nevek munkáit csodálhattuk meg. 
Csemegézhettünk Frans Hals, Rembrandt 
Harmensz van Rijn, de Johannes Vermeer 
van Delft festményei között is például.

Április 18-án, vasárnap este ért véget az 
igen tartalmas és maradandó élményekben 
gazdag, hosszúra nyúlt művészeti hétvégénk, 
amire még sokáig emlékezni fogunk. Hatal-
mas impulzus volt ez mindkettőnk számára.

Köszönet a szervezőknek és azoknak, akik 
lehetővé tették kiutazásunkat mindkét orszá-
got beleértve, hiszen az ő támogatásuk, türel-
mük és kedvességük nélkül nem részesülhet-
tünk volna ebben az élményben.

Bugyi István József

hét diák, nyolc elismerés

Eredményes pénteki napot tudhattunk magunkénak április 22-én. 
Idén először került megszervezésre a Vágfalvi Ottó Képzőművészeti 
Emlékverseny Balatonfűzfőn. 

A megmérettetés kétfordulós volt. Első körben Vágfalvi Ottó festő-
művész munkáihoz készítettek a gyerekek parafrázisokat, átdolgozáso-
kat, melyeket elektronikusan nyújtottunk be a verseny szervezőinek.  
A zsűrizés során rövid időn belül fény is derült az országos döntőben 
való résztvevők névsorára. 

Nagy örömünkre közöttük volt a IV. Béla Katolikus Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola nyolc tanulója is. 

Végül a bejutottak közül heten vettek részt a balatonfűzfői döntőn. 
Feladatuk egy választott Vágfalvi-festmény részletének továbbgondo-
lása volt. Nem volt egyszerű a feladvány, hiszen egyszerre jelent meg 
fontos szempontkén a megoldás során a technikai tudás és a megfelelő 
anyaghasználat mellett a fantázia is. A megoldásra másfél óra állt a 
nebulók rendelkezésére. A feladat elvégzése és a bőséges ebéd után a 
zsűri elvonult meghozni döntését. Kis csapatunk pedig ez idő alatt 
felhőtlenül élvezhette a település adta szórakozási lehetőségeket, mint 
a tájat, egy remek tematikus kiállítást, a játszóteret, a kilátót és a bobot 
is, melyen a gyerekek és felnőttek együttesen jól érezhették magukat.

(folytatás a 10. oldalon)
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iskolai hírek

(folytatás a 9. oldalról)
Az ünnepélyes eredményhirdetés izgalma alatt 

kellemes meglepetés ért minket. A bejutott hét 
diákunk nyolc elismerést zsebelhetett be.

Íme a döntőben résztvevő tanulóink névso-
ra és eredményeik:

Peredi Angelika 3. évfolyam,
 korosztályos első hely;
Kovács Alex 3. évfolyam,

 korosztályos harmadik hely;
Mészáros Hanna Zorka 5. évfolyam,
 korosztályos első hely;
Kovács Márton 5. évfolyam,
 korosztályos harmadik hely;
Nagy levente 5. évfolyam,
 korosztályos második hely;
dobák Fanni 6. évfolyam,
 korosztályos harmadik hely;

Szerémi Fanni 6. évfolyam,
 korosztályos első hely,
 Vágfalvi Kata különdíja.

Szívből gratulálunk nekik!
Köszönet illeti a kiváló szervezésért iskolánk 

volt pedagógusát Szabó Erzsébetet, azaz Zsó-
ka nénit.  Bugyi István József

felkészítő

Az alkotás öröme

vendégeink voltak!

Iskolánk aulájában idén első alkalommal 
került megrendezésre hagyományteremtő 
szándékkal az 5-8.-os diákok technika és élet-
vitel tanítási órákon alkotott tárgyaiból, vala-
mint az órákon folyó fizikai és szellemi mun-
kafolyamatokról készült fotókkal színesített 
kiállítás. Az esztétikai érzék és kreativitás 
fejlesztésére, igényességre, pontos munkavég-
zésre, az egyetemes és nemzeti kultúra tiszte-
letére, a keresztény szellemiség erősítésére is 
lehetőség nyílik technikaórákon, ugyanakkor 
a diákok megtapasztalhatják a saját kezük 
munkája által létrehozott alkotás nagyszerű-
ségét, örömét. Sok szép munka született, me-
lyek bizonyítják tanulóink tehetségét.

Kép és szöveg: Halmainé Hegedűs Mária

Május 5-én különleges napjuk volt az 1. b osztályos tanulóknak. 
Vendégeik érkeztek Törökszentmiklósról. A Kölcsey iskola 1. b osztá-
lyosai látogattak el hozzánk.

Iskolánk színháztermében fogadtuk őket. Hogy jobban megismerhes-
sük egymást, eljátszottuk nekik az „Ezek is mi vagyunk!”műsorunkat 
és Móricz: Iciri-piciri meséjének dramatikus feldolgozását, illetve 
Nagy Jázmin Abigél mondott egy verset.

Mi sem maradtunk élmény nélkül. Láthattuk vendégeink előadá-
sában a Csukás István: Sün Balázs című produkciót és egy verset és 
verses mesét is meghallgattunk.

Ezután az udvaron játszottunk. Végül megnézték az osztálytermün-
ket, apró ajándékokat cseréltünk, kaptunk egy meghívást hozzájuk 
Törökszentmiklósra és elbúcsúztunk.

Ők még megtekintették városunk nevezetességeit, majd elmentek a 
Szent István Szabadidőparkba játszani. Mi pedig bizakodunk, hogy a 
kapcsolat folytatódni fog.

Tóthné Takács Ilona, az 1.b osztályfőnöke
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a jászokat ünnepeltük

A Magyar Országgyűlés 2014. február 4-én május 6-át, a Mária Te-
rézia által engedélyezett jász önmegváltást, redemptiós diploma aláírá-
sának napját egyhangú határozattal jászkun történelmi emléknappá 
nyilvánította.

„A jászok és a kunok a redemptus diploma aláírásának emléknapját ma 
is a legnagyobb ünnepeik között tartják számon. A redemptio a szülőföld-
szeretet, a gazdasági szabadságharc eszközeivel a szabadság visszaszerzése 
érdekében történő példás összefogást, tartást, becsületet jelent, nemcsak az 
utódok, hanem valamennyi magyar számára.” (Részlet az országgyűlési 
határozat indoklásából.) Iskolánk tanulói 2016. május 6-án emlékeze-
tek meg e jeles napról. A tanítási órák előtti percekben az iskolarádió-

ban Nagy Józsefné történelemtanár beszélt a redemptio előzményeiről, 
a diplomáról és annak jelentőségéről. Patkós Andrea diákpolgármes-
ter egy részletet mondott el Gaál Áron: Jász himnusz című verséből, 
majd a Jászmagyarok együttes zenéjének hangjaira a diákpolgármester 
az osztályok képviselőinek jelenlétében meggyújtotta a megemlékezés 
gyertyáját az iskola falán található Jászkerületi címer előtt, mely a Jász-
fényszaruért Alapítvány jóvoltából a redemptio 250 éves évfordulója 
óta hirdeti iskolánk falán a jász büszkeséget. A megemlékezést egy kiál-
lítás kísérte, mely képet adott a redemptio hátteréről, a jász összetarto-
zásról és erőfeszítésről. A kiállítást Görbéné Amálka néni jász hímzései 
gazdagították. Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

iskolai hírek
pénz7 a felső tagozaton

2015-ben került sor először az európai kez-
deményezésre indult Pénz7 (European Mo-
ney Week ) keretében megvalósuló pénzügyi 
tanórák megtartására Magyarországon. Idén 
március 7. és 11. között országszerte megren-
dezésre kerültek ismét a rendhagyó tanórák, 
amelyhez mi is kapcsolódtunk a felső tago-
zaton a technikaórákon. A programsorozat 
célja, hogy a fiatalok tudatosabban kezeljék 
pénzügyeiket, s alapos, a hétköznapi életben 
is hasznosítható ismeretekhez jussanak a gaz-
daság és a pénzvilág működéséről. Az idei év 
témája a megtakarítás és a pénzügyi tervezés 
volt. A programsorozat minden tanórája e té-
mák köré épült, korosztályi sajátosságoknak 
megfelelően. A diákok csoportmunkában 
dolgoztak. Osztályonként 2-3 órát használ-
tunk fel a témák kidolgozására. Így a prog-
ram még áprilisban is folytatódott. A diákok 
nagyon jól érezték magukat a tanórákon, 
nemcsak hasznos tudást, hanem élményeket 
is szereztek, s ezekre támaszkodva folytatták a 
pénzügyek működésének és a pénz izgalmas 
világának felfedezését. Az ötödikesek, hatodi-
kosok és a hetedikesek évfolyamán Halmainé 
Hegedűs Mária, a nyolcadikosok évfolyamán 
Tóth Sándorné vezette az órákat.

A tanórák sikeréhez hozzájárult, hogy feb-
ruárban továbbképzés keretében Budapesten 

az MKB bankban voltunk ketten tájékoztatá-
son. Tóth Sándorné

Kép: Tóth Sándorné, H
alm

ainé H
egedűs M

ária
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iskolai hírek
a szent Margit-év jegyében

A Diákönkormányzat által meghirdetett Szent Margit-év egyik fel-
adataként a diákok egy képzelt beszélgetést írtak iskolánk védőszentjé-
vel. A következő „riportot” két hetedikes lány készítette.

Egy önfeláldozó élet – interjú árpádházi Szent Margittal
A modern technikának köszönhetően a „Mi újság Fényszarun?” 

című újság riportereként időutazást tettünk a XIII. századba Bu-
dára. Ellátogattunk a Nyulak szigetén épült kolostorba, ahol IV. 
Béla király leányával beszélgettünk. Amint azt olvasóink tudják, 
ő itt él a kolostor falai között apácaként. Hivatásáról és a minden-
napi életéről faggattam Margitot.

Miért és hogyan lett önből apáca?
1242-ben, éppen abban az évben születtem, amikor a tatárok föl-

dúlták szeretett magyar hazánkat. Amikor királyi szüleim is mene-
külni kényszerültek, a kilátástalan helyzetben atyám engem Istennek 
ajánlott, csak mentse meg országunkat a tatár veszedelemtől. Isten 
meghallgatta a magyarok és szüleim könyörgését, így országunk meg-
menekült. Én pedig már 3 éves koromban Veszprémbe kerültem, az 
ottani apácák neveltek. Később atyám itt, a Nyulak szigetén építtette 
ezt a zárdát, és én is ide kerültem. 

Soha nem bánta meg, hogy így alakult a sorsa?
Az egész családom igen vallásos, és már kicsi korom óta apácák kö-

zött élek. Az életemnek fontos része lett az imádkozás, a Megváltó, 
Szűz Mária és embertársaim szeretete, a vezeklés. Megszerettem ezt az 
életet, el sem tudnék képzelni mást. Itt megtaláltam életem értelmét, 
céljaimat és feladatomat.

Nem adódott alkalom arra, hogy visszatérjen a világi életbe? Nem 
csábította a királyi udvar pompája? Nem hiányzik önnek soha a csa-
ládi boldogság?

Nem. Bár kétszer is kaphattam volna felmentést a szüleim által tett 
fogadalom alól a Szentatyától. Édesapám ugyanis férjhez kívánt adni, 
mert államunk érdekei úgy kívánták. De én ezt nem akartam, mert 
Isten szolgálata mellett köteleztem el magam. Ezt megmásítani nem 
kívántam, és nem is fogom soha. Nagyobb öröm nekem betegeket 
ápolni, mint a bálokon táncolni. Saját gyermekeimet sem szerethet-
ném jobban, mint a szerencsétlen árvákat, gyámoltalan betegeket, 
akiknek nincs senkije. A családi boldogság pedig meg sem közelít-
hetné azt a szeretetet és bensőséges együttlétet, amelyben nővéreim és 
Isten körében részesülhetek.

Mesélje el, hogyan tölti itt a kolostorban a napjait!
Kora reggel imával kezdem a napot, majd körüljárom a betegeket. 

Mostanában sok a munka, mert bélpoklosokat ápolunk a nővérekkel. 
Megetetjük, megmosdatjuk őket, naponta többször is. Azután taka-
rítok, fáradtabb nővéreimet kisegítem hétköznapi teendőikben. Ha 
kell, a konyhán is segítek vagy a kertben, ahol szükség van rám. Nap-
közben, ha pihenni vágyom, elvonulok egy kicsit imádkozni, mert 
olyankor a legkedvesebb társam, az Úr erőt ad nekem. Esténként be-
szélgetünk a nővéreimmel dicső őseimről: István és László királyról, 
Imre hercegről, akikhez én soha nem lehetek méltó, de emléküket 
híven őrzöm.

Úgy hallottuk, nagyon önmegtartóztató, sőt önmagát sanyargató éle-
tet él. Ez a mi korunk fiataljai számára elég furcsa. Kérjük, beszéljen 
arról, miért nem törődik ön a saját egészségével, miért nem kíméli 
jobban magát?

Krisztus testét sem kímélték, ő áldozatot hozott az egész emberisé-
gért. Szenvedésével megváltotta a világot a bűneitől. Én, a magyarok 
királyának leánya is megpróbálok áldozatot hozni a népünkért, mint-
hogy atyám is a magyarok megszabadításáért ajánlott engem Isten 
szolgálatába. Az én testem és egészségem nem fontos – az Úr úgyis 
vigyáz rám, amíg jónak látja - csak az számít, hogy amíg élek, minél 
több emberen segíthessek, minél több viszályt elsimíthassak. Minél 
alantasabb és nehezebb munkát végzek, annál több terhet és talán 
bűnt is leveszek embertársaim válláról. A mai napig példa előttem Ilo-
na nővér, aki Veszprémben volt a nevelőm. Rajta még Krisztus sebei 
is megjelentek. Tudom, hogy néhányan a rendtársaim közül is furcsán 
néznek rám, de értük is imádkozom, és remélem, hogy egyszer majd 
ők is megértenek. Én mást nem tehetek, mert azt vallom, hogy az én 
feladatom Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, 
senkit meg nem ítélni. Örömmel tölt el, hogy Krisztus nyomában jár-
va, a szenvedéseket megtapasztalva én is áldozatot hozhatok szeretett 
embertársaimért, a magyar népért. Számomra ez nem teher, hanem 
megtiszteltetés. (folytatás a 13. oldalon)

különös riport

A Szent Margit-év zárásaként az osztályok azt a feladatot kap-
ták, hogy rendezzenek be a termükben egy olyan helyet, ami 
Szent Margitról szól.  Az oldalon látható képek tanúsítják, mi-
lyen ötletesen oldották meg a feladatot.

Kotánné Kovács Tímea
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iskolai hírek

az édesanyákról

értékes diákolimpiai helyezések a sakkozóktól

(folytatás a 12. oldalról)
Elgondolkodtató és komoly szavak ezek. Mi egy olyan korszakban 

élünk, amelyben mindent elhomályosít az egyéni érdek és a vagyon-
szerzés vágya. Mit üzenne a mi korunk fiataljainak, akik ezt az önfel-
áldozó életmódot talán nem is értik?

Azt üzenem nekik, hogy próbálják meg észrevenni, ha a körülöttük 
élőknek segítségre van szükségük, és segítsenek embertársaikon! Elő-
ször csak kis dolgokban, és majd meglátják, mennyi erőt és örömöt 

ad ez nekik. Aztán próbálkozzanak nagyobb, több erőfeszítést igénylő 
dolgokkal is! Miután segítő kezet nyújtanak, sokkal erősebbek és bol-
dogabbak lesznek. Talán néhányan elég kitartóak lesznek, és rájönnek, 
hogy nem az anyagi jólét és a személyes elégedettség a legfontosabb. 
Kívánom, hogy minél többen lépjenek erre az útra, és legyenek bol-
dogok!

Köszönjük a beszélgetést.
Drabos Réka és Kovács Lilla 7. a osztály

Hittanáraik kérésére többen megfogalmazták anyák napja al-
kalmából édesanyjuk iránti szeretetüket. A következő kiemelkedő 
színvonalú írásban Szerémi Fanni 6. c osztályos tanuló érzéseit és 
gondolatait olvashatják.

Pontosan kik is ők? A „Földre szállt angyalokhoz” tudnám őket ha-
sonlítani. Rengeteget tesznek értünk, és sokszor észre sem vesszük. 
Például amikor egy nehéz, hosszadalmas napról hazaérkezünk, és a 
házba való belépéskor automatikusan a konyha felé vesszük az irányt 
az ínycsiklandó illatok miatt. Vagy éppen mikor a szekrényünkbe be-
lenézünk, s frissen kimosva, kivasalva vannak összehajtva a ruháink, 
s nincsenek bedobálva. Segítenek a tanulásban, mikor elakadunk, 
próbálnak törekedni arra, hogy megértsük az éppen aktuális anyagot. 
Minden nap ezekkel az egyszerű, ám mégis szeretetre méltó cselekvé-
sekkel lepnek meg minket.

De mi viszonozzuk? Talán akkora kedvességgel, mint amit az anyu-
kák adnak nekünk, nem tudjuk visszaadni ezt a hatalmas jóságot. De 
megpróbálhatjuk! Hisz annyi hálával tartozunk nekik! Ők adtak ne-
künk életet, vállalták, hogy az olykor csalafinta gyermeküket felne-
veljék! Sokan nem hoznak ekkora áldozatot... Így édesanyának lenni 
kihívás! De hogy ezt a „küldetést” enyhítsük, legyünk jók, szeretetre 

méltók! Vegyünk példát a Gyermek Jézusról! Nem kell hatalmas tette-
ket végrehajtanunk, elég ha nap mint nap kedvesek vagyunk, de még 
ha jó jegyekkel térünk haza, anyukáinknak az is hatalmas öröm. S 
ilyenkor, anyák napján egy nagy csokor virággal a kezünkben moso-
lyogva csak annyit kell mondanunk: „Szeretlek anya!...” Már ez egy 
hatalmas ajándék, s egy lépcsőfokkal közelebb kerülünk ahhoz az an-
gyalhoz, aki valójában az édesanyánk.

S aki már nem tudja megszeretgetni, megpuszilni, kedveskedni neki, 
és csak a sírjánál tudja meglátogatni, az se érezze magát magányosnak, 
elhagyatottnak! Mert az Égi Édesanyánk figyeli minden léptünket, 
tudja gondolatainkat, vigyáz ránk. Minden nap mosolyogva vár min-
ket az Isten házába, s megvigasztalja a világ összes gyermekét. Szobor 
képében nyugodalmat adó szerénységével meghallgatja panaszainkat, 
és nem szól bele. Kisebb jelekkel segít nekünk, s gondoskodik sor-
sunkról. Így nem kell félnie senkinek! Mert az édesanyáink örökre ve-
lünk maradnak, nem hagynak el minket soha! Szeretetük gyermekük 
iránt határtalan, ártatlan arcuk békességet sugároz, s boldogságot hoz 
az életbe. Mindig figyelnek ránk, ha már távol is vannak. És válaszolva 
a kérdésre... Kik is ők? A mi őrangyalaink egy életen át.

Szerémi Fanni 6. c

Bővelkedett szép eredményekben a fiatal jászfényszarui sakkozók el-
múlt három hónapja. Márciusban és áprilisban a diákolimpia egyéni 
és csapatküzdelmein is ott voltak a legjobbak között a IV. Béla Katoli-
kus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. 

Előbb az országos diákolimpiai bajnokság amatőr kategóriájában ül-
tek asztalhoz városunk képviseletében Budapesten. A március 19-én 
megrendezett viadalon Balázs Léna megyei bajnokként indulhatott, 

és a lányok III. korcsoportjában 
végül a mezőny második felében 
végzett. A fiúknál iskolánk volt 
diákja, az ősztől a hatvani Baj-
za József Gimnáziumban tanuló 
Szücs Levente az V. korcsoport-
ban hét mérkőzésen 4 pontot 
gyűjtve az előkelő 9. helyet har-
colta ki. 

Március 23. és 25. között az 
értékszámos versenyzők Mis-
kolcon mérték össze tudásukat, 
ahol Kovács Lilla kilenc partiból 
5 pontot szerezve a 8. helyen 
zárt. 

Ezt követően Szombathelyen,  
az alap- és középfokú nevelési-
oktatási intézmények diákolim-
piáján, az országos csapatbajnok-
ságon Jász-Nagykun-Szolnok 
megye legjobbjaként az értékes 9. helyezést érte el a Kovács Lilla, 
Nyers Lili, Kotán Eszter és Balázs Léna összeállítású csapat. Kovács 
Lilla kiemelkedő teljesítménnyel, az első táblások között százszázalé-
kos mutatóval, nyolc győzelmet aratva járult hozzá a végeredményhez. 

A tavaszi versenyek sorának zárásaként május 14-én Hajdúböször-
ményben Nyers Lili és Kovács Lilla a Magyar Korcsoportos Rapid 
Sakkbajnokságon indult. A lányok 12-es korcsoportjában Lili 9 parti-
ból 4 pontot szerezve a középmezőnyben végzett. Lilla ismét remekelt, 
az utolsó parti után eldőlt, hogy a lányok 14-es korcsoportjában a 
teljes mezőnyt maga mögé utasította, és aranyérmes lett. 6 győzelem-
mel és 3 döntetlennel, 7,5 ponttal végzett az élen, vagyis az egész torna 
során megőrizte veretlenségét.

írta: Muhari István sakk edző
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anyák napja a templomban

Már áprilisban megkezdődött a készülődés 
a hitoktatók vezetésével az anyák napjára. 
Halmainé Hegedűs Mária irányításával már 

hosszú hetekkel korábban azon munkálkod-
tak a gyerekek, hogy örömet és meglepetést 
szerezhessenek a május elsejei misén részt 

vevő anyukáknak és nagymamáknak egy saját 
készítésű papírtulipánnal. Nagy Józsefné köz-
reműködésével meghitt műsorral készültek, 
dr. Kocsisné Horti Monika vezényletével az 
énekkarosok alkalomnak megfelelő énekeket 
tanultak. Szabó Lászlóné segítségével ked-
ves fogalmazások születtek az édesanyákról, 
és Fáczán Izabella, valamint segítői szorgos 
kezének köszönhetően sok-sok kókuszgo-
lyó várta, hogy az anyukákat, nagymamákat 
megvendégeljék. Már szombaton ünneplőbe 
öltöztették a gyerekek a templomot, minden 
készen várta az ünnepelteket. A vasárnapi 
mise után a legszebb virágcsokorként álltak a 
misén részt vevő gyerekek az oltár előtt, majd 
a megemlékezés után mécsest gyújtottunk az 
égben lévő édesanyákért. Az ajtóban minden-
ki megkapta a szép papírtulipánt, és a Szent 
Erzsébet házban egy kis vendégséggel és be-
szélgetéssel zárult az ünnep.

Sándor Sándorné

Óvodai hírek
Jeles napjaink

Jeles napjainkat gazdagítja a Föld világnapja és májusban a Madarak 
és fák napja. Sokféle tevékenységet kapcsolhatunk ezekhez a napok-
hoz. Láthattak a gyermekeink az óvónőktől rövid jelenetet, bábelő-
adást. Kiállításon figyelhették meg a bogarakat, tanulmányozhatták a 
térképet, vetettek, palántáltak az óvoda kiskertjében.

Madarakat figyelhettek meg. A témához kapcsolódva verseket mon-
dogattak, mesét hallgattak, különböző vizuális technikákat alkalmazva 
kapcsolódtak a témakörhöz. Célunk, hogy pozitív élményként marad-
janak meg bennük ezek a programok, tevékenységek, az itt szerzett 
tapasztalatok. Kép és szöveg: Földvári Edit

„Reggel, mikor
nyitom szemem,
téged keres tekintetem.
Hozzád bújok,
átölellek,
– Anyucikám!
Úgy szeretlek!’

(Tali Gitta:
Úgy szeretlek)

Anyák napja a Napsugár óvodában. Fotó: Sinkovics Gebura Katalin Anyák napja a Szivárvány óvodában. Fotó: Földvári Edit

az édesanyákat köszöntöttük
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Óvodai hírek
a Föld napjára hangolódva…

„Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld, az ég beszél.
Nézd a bolygót! Oly’ tiszta kék.
Élj ma úgy, hogy éljen még!
Oly’ tiszta kék, hadd éljen még!”

(Bakó Krisztina: A Föld dala részlet)

Ebben az óvodai évben április 22-én, a 
Napsugár Óvoda Süni csoportjának jutott az 
a szép feladat, hogy a többi óvodás számára 
egy kis rendezvénnyel készüljön a Föld napja 
alkalmából. A téma feldolgozása, tágabb kör-
nyezetünk megismertetése a gyermekekkel 
most egy kicsit rendhagyó módon történt, 
az élménypedagógia módszerét hívva segít-
ségül...

A Föld dala Samsung okos televízión tör-
ténő közös meghallgatása alkalmat adott a 
gyermekeknek arra, hogy átérezzék, milyen 
sokszínű a bolygónk, s mennyi érdekességet, 
csodát rejt a felfedező, befogadó ember szá-
mára az állat- és növényvilág, illetve a termé-
szeti kincseink sokasága, ami a mi Földünkön 
létezik.

A nagy „glóbuszutazás” után Európa felé 
vettük az irányt, s bemutattuk a gyerme-
keknek az Európai Unió 28 tagállamának 
zászlaját, s ismertették a Sünisek a nyakuk-
ban lévő országzászlók neveit. Majd ismét 
szűkítettük a kört, s lassan megérkeztünk 
Magyarországra. A piros, fehér, zöld pólóba 
öltözött gyermekek rövid, zenés produkciója 
után a kisebbek számára is érthető, érdekes és 
megjegyezhető információkat adtak át, mint 
például: 

„Magyarország a mi hazánk! Magyarorszá-
gon 10 millió ember él!

A magyar zászló színei: piros, fehér, zöld! 
Magyarország fővárosa Budapest!

Magyarország legnagyobb folyója a Duna! 
Magyarországon forinttal fizetünk!” stb.

A fiúk okos mondatai után a házias kislá-
nyok néhány jellegzetes magyar ételt soroltak 
fel, például: lecsó, lángos, gulyás, halászlé, 
kürtös kalács, palacsinta, rétes, töltött ká-
poszta, bejgli stb. Az óvó nénik röviden el-
mondták, hogy mik is azok az úgynevezett 
hungarikumok, melyek a magyarságra jel-
lemzőek, példákkal tarkítva a fogalomkört.

„A hungarikum gyűjtőfogalom, amely 
olyan megkülönböztetésre, kiemelésre mél-
tó értéket jelöl, amely a magyarságra jel-
lemző tulajdonságával, egyediségével, kü-
lönlegességével és minőségével a magyarság 
csúcsteljesítménye. A hungarikum törvény 
rögzíti és szabályozza, hogy mi is számít 
hungarikumnak.” (Forrás: Wikipédia) 

A magyarság értékeinek bemutatása után 
nagyon fontosnak tartottuk, hogy a gyer-
mekek már az óvodában találkozzanak a 
Himnusszal, hogy megtanítsuk velük, hogy 
hogyan kell viselkedniük, ha Kölcsey Fe-
renc legnagyobb hatású alkotását hallják, 
amit mintegy 30 nyelvre lefordítottak. Meg 
is hallgattuk az Erkel Ferenc által megzené-
sített, immár 226 éves művet, s mindenki 
vigyázz állásban igyekezte azt elénekelni. A 
nagycsoportosok hamarosan az évnyitó ün-
nepségen találkozni fognak a magyarság leg-
fontosabb zeneművével (ha még eddig esetleg 
nem lett volna rá alkalmuk), s reméljük, most 
már nem kell figyelmeztetni őket a magyar 
emberektől elvárható helyes viselkedésre sem 
az ünnepségen, sem más alkalommal, mert 
most megértették annak jelentőségét. A Föld-
napi rövid műsorunk végül egy közös tánccal 
zárult. 

A Földünk, Európa, Magyarország és a 
büszkeségeink megismerése után az ovisok 
megtekinthették a Süni csoportban lévő 
„időszaki kiállítást”, ahol az egész óvoda gyer-
mekei által gyűjtött hungarikumok voltak 
láthatóak, amiket ezúton is köszönünk Ne-
kik!

Az udvarban szabad játék keretein belül ösz-
szegyűjthették a Ficánka, Méhecske, Maci és 
Süni csoportos gyermekek az Európai Unió 
udvarban eldugdosott 28 féle zászlaját (me-
lyek ezután memória játékként használható-
ak a csoportokban), megmászhatták a vállal-
kozó kedvűek az 1014 m magas Kékestetőt; 
igazi nagy térkép segítségével „hajózhattak” 
a Dunán; akácmézes „medveetetésben” ve-
hettek részt; benevezhettek a balatoni „Kék 
szalag vitorlás versenyre” – hogy a magyar 
jellegzetességeknél maradjunk. Aki egy kicsit 
törni szerette volna a fejét, annak lehetősége 
volt a tanyától a világvárosig sorba rendezni 
a színes képeket, akár együtt a barátaival. A 
kihívásokat teljesítő ügyes kalandorok színes 
nyomdákat kaptak cserébe az óvó néniktől.

A nagy „felfedező túrák” során megéhezett 
kisgyermekeket a Süni csoportos szülők fris-
sen sütött palacsintáival kínáltuk meg. Nem 
hiányozhatott a magyarság gasztronómiai 

élményei közül a gyulai kolbászos falatka íze 
sem, melyet egy kis friss retekkel tettünk még 
vonzóbbá az élményektől kifáradt, megpi-
henni vágyó gyermekek számára.

A kéthetes projektünk lezárása képpen tar-
tott rendezvény igen sokrétű volt: látványos 
műsor, játszva tanulás lehetősége, kiállítás, 
udvari, mozgásos jellegű kihívások, gasztro-
nómiai élmények sora. 

Köszönjük a gyűjtésben részt vevő összes 
gyermeknek és persze szüleiknek az önzetlen-
ségét és szorgalmát, hogy kicsinyeikkel együtt 
készültek a témakör körbejárására (ottho-
ni tematikus gyűjtés - együtt gondolkodás, 
könyvtári kutató munka, könyvkölcsönzés, 
nagyszülők bevonása stb.), ezáltal segítették 
csoportunkat a hungarikum kiállítás létreho-
zásában. 

Ily módon is szeretnénk megköszönni Sin-
kovics Máté anyukájának a szendvicsre ho-
zott  retket és a mézet, amit keksszel kóstol-
hattak meg a kis medvék.  Kis Gergő, Radics 
Péter Bence anyukájának és Hurubán Dusán 
mamájának pedig az ízletes palacsintáért va-
gyunk hálásak, akik már korán reggel a kony-
hában serénykedtek miattunk.  Nagy örömet 
szereztek a Napsugár Óvoda összes cseme-
téjének! Mindenkire szeretettel gondolunk, 
bármilyen módon járult hozzá a mozgalmas 
délelőtt sikeréhez!

Reméljük, hogy mély nyomot hagyott a 
gyermekekben ez a szép, tavaszi péntek dél-
előtt, s új, érdekes, a magyarságot érintő in-
formációkkal, élményekkel telve tértek haza 
a családjukhoz, ahol még szülői segítséggel 
tovább mélyítették az óvodában megszerzett 
tudásukat!

Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea

Kék szalag vitorlás verseny

Medveetetés
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hortiné dr. Bathó edit a „jászok nagyasszonya” 60 éves
Keveseknek adatik meg, hogy hatvana-

dik születésnapját háromszor is megün-
nepeljék. Hortiné dr. Bathó Edit a vízöntő 
jegyében 1956. január 27-én született. 

Születésének napján, Budapesten különle-
ges ünnepi ülést tartott a Magyar Néprajzi 
Múzeum Anyagi Kultúra Szakosztálya. A 
meghívott vendégek között volt dr. Szabó 
Tamás, Jászberény város polgármestere és 
Editke, a Jász Múzeum igazgatója. Két új 
néprajzi könyv bemutatása előtt köszöntöt-
ték az éppen hatvanéves – a polgármestertől 
először elhangzott titulussal – a „jászok nagy-
asszonyát”. Szabó Tamás a méltatás közben 
az ünnepeltre jellemző újabb megállapítást 
tett: Hortiné dr. Bathó Edit „önálló intéz-
mény”, mellyel sokoldalúságát, sokrétű és 
gazdag tevékenységét kívánta jellemezni. Dr. 
Simon András, a Szegedi Tudományegyetem 
tanszékvezetője és Mészáros Márta, a Kiskun 
Múzeum igazgatója magas fokú, szerteágazó, 
sokrétű szakmai, tudományos, publikáci-
ós munkáját méltatták. Következett a szűk 
család és közeli rokonok köszöntése. Editke 
életében a biztos családi háttér tette lehetővé 
a mindennapok sikereit, az állandó önképzést 
és a megálmodott múzeumi közművelődés 
magas szintű megvalósulását. 

A harmadik köszöntés talán véletlenül, de 
még is találóan a Tánc világnapján, április 29-
én (pénteken) Jászberényben az Ifjúsági Ház 
nagytermében történt. Valószínű ilyen nagy-
szabású, rangos születésnapnak még nem 
adott otthont a sokat megélt és látott terem. 
Kétszáz főnek megterített asztalnál foglalt 
helyet a Jászságból, Jász-Nagykun-Szolnok 
és a szomszédos megyékből, az ország sok 
területéről érkezett vendégek sokasága. Jelen-
létükkel tisztelték meg a rendezvényt a Jász-
ság, a kirajzott települések polgármesterei, a 
jász- kiskun- és nagykun kapitányok, főkapi-
tányok, a múzeumok, a társintézmények ve-
zetői, a hagyományőrző közösségek vezetői, 
helytörténeti kutatók, hajdani néptáncosok, 
a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai és 
még sokan mások, akikkel a mindennapok 
során az elmúlt évtizedekben szorosabb ba-
ráti és munkakapcsolatot ápolt, alakított ki. 

Az április végi köszöntés magyarázata, hogy 
a tiszteletére – a kialakult hagyományoknak 
megfelelően – szakmabeli kollégák egy ta-
nulmánykötettel lepik meg az ünnepeltet. 
A kötet előkészítése több mint egy évet vett 
igénybe. Bánkiné dr. Molnár Erzsébet (a 
Kiskun Múzeum nyugalmazott igazgatója, 
Jászságért díjas történész), a kötet gondozója 
és szerkesztője sokat fáradozott azon, hogy 
a 468 oldalas szép kivitelű, 39 tanulmányt 
tartalmazó könyv április végére az ünnepelt 
kezébe kerüljön. 

Két tanulmányt Jászfényszaruhoz köthető 
személy írt. Így dr. Langó Péter (Jászfény-
szaru Város Díszpolgára): A négyszállási I. 
temető bronzkeresztjei, Farkas Kristóf Vince 
(a Jász Múzeum munkatársa): Jászfényszaru 
Mindenszentek titulusú plébánia templo-
mának építéstörténete a 15. századtól a 18. 
század végéig. 

A kiadvány példás összefogás eredménye, 
ami méltó az ünnepelthez is, mert negyven-
éves munkássága alatt Editke szemléletének is 
középpontjában volt, a közös munkálkodás a 
Jászság kulturális szellemi életének felemelése 
és ezért mindig, mindenhol segített, tevékeny-
ségével példát mutatott. A kötet megvalósítá-
sát a Jászság valamennyi, és a kirajzott telepü-
lések önkormányzatai, három civilszervezet 
és több mint 250 egyéni előfizető támogatta. 
A jászsági szűcs mintával díszített „Vízöntő” 
címet viselő könyvet Bathó Edit tiszteletére a 
szolnoki Damjanich János Múzeum adta ki.

A szerkesztő és a kiadó dr. Horváth László 
közösen adta át az ünnepeltnek a nem min-
dennapi ajándékot, a születésnapi kötetet. 

A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egye-
sület (melynek munkájában az ünnepelt is 
tevékenyen részt vesz) nevében Selmeczi Ko-
vács Attila köszöntőjét (hirtelen jött betegsé-
ge miatt) dr. Horváth László múzeumigazga-
tó olvasta fel. A köszöntőből néhány részt szó 
szerint idézek. „Immár két évtizede Hortiné 
dr. Bathó Edit a Jászberényi Jász Múzeum 
igazgatója, és felsorolni is lehetetlen, hogy mi 
mindent valósított meg.

A korábban alig számon tartott vidéki kis-
múzeumot a néprajzi és a múzeumi szakte-
rület élvonalába emelte, és egyúttal a város 
kulturális életének központját jelentős in-
tézménnyé varázsolta. Mindezen túl számos 
nagysikerű kiállítás, konferencia, könyvki-
adás, folyóirat szerkesztés, sokirányú társa-
dalmi tevékenység kapcsolódik a nevéhez. 
A két évtized alatt hihetetlen eredményeket 
produkált, nemcsak helyi, hanem országos 
méretekben is, jóval túlszárnyalva egyko-
ri legmerészebb álmodozásait… Múzeumi 
munkássága mellett rendszeresen részt vesz 
a város közéletében. Művészeti, hagyomány-
őrző, városvédő tevékenységéről bizonykodik 
többek között, hogy alapító tagja volt a Lehel 
Társastánc Klubnak és a Mozaik Irodalmi 
Színpadnak, valamint a Jászság Népi Együt-
tesnek (1971–1980). 1974–1980 között 
alapító tagja és egyben művészeti vezetője a 
Galagonya Gyermek Néptáncegyüttesnek. 

1987 óta művészeti vezetője a Barkóca Gyer-
mek Néptáncegyüttesnek (2007-ig), szintén 
1987-től alapítója és titkára a Városvédő és 
Szépítő Egyesületnek. Jelenleg a Jászsági Ha-
gyományőrző Egylet alapítója, művészeti ve-
zetője (2008-tól). Kiemelkedő tudományos 
és közéleti tevékenységének elismerését ki-
tüntetések sora jelzi, többek között Pro Urbe 
díj (1994), Podmaniczky-díj, Apponyi-díj, 
Pro pátria kitüntetés (1997), Magyar Kultúra 
Lovagja cím (2002), Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye Tudományos díja (2003), Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megye Európa díja (2009), a 
Jászkunság Hagyományőrzéséért díj (2014), 
Jászberény Város Díszpolgára (2015).”

 A köszöntések véget nem érő sorát Jász-
berény város nevében dr. Szabó Tamás és 
Szatmári Antalné alpolgármester és a jász 
múzeumi kollégák nyitották meg, akik egy 
közös ajándékkal kedveskedtek az ünnepelt-
nek. A Bécsben található eredeti festmény 
egy jászberényi 1857-ben történt eseményt 
ábrázol, az akkori viseletben látható a főtér 
közönsége, valamint az első jászsági banda, s 
ennek digitális másolatát kapta elegáns keret-
be foglalva.

Pócs János, a Jászság országgyűlési képvi-
selője, a Parlamentet ábrázoló képet adott át 
Editkének, emlékeztetve arra, hogy itt nyil-
vánították egyhangú szavazással május 6-át 
a Jászok Napjává, melynek kezdeményezésé-
ben az ünnepelt is élen járt. 

A sorban Jászfényszaru város nevében 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester a 
IV. Béla emlékérem aranyozott változatával 
köszöntötte a jubilánst, a civil szervezetek 
között a FÉBE „Tiszteletbeli tagjának” az 
egyesület elnöke egyedileg készített szüle-
tésnapi ezüstözött emlékérmet adott át az 
elmúlt évek közös munkálkodásának köszö-
neteként. 

A köszöntéseket színesítette az Editke éle-
téből összeállított képek vetítése, a Barkóca 
Gyermek Néptáncegyüttes, a Jászság Nép-
táncegyüttes vele egykorú táncosainak bemu-
tatója, a színpadon többen is táncba vitték 
az ünnepeltet, aki frissen, fiatalosan ropta a 
különböző táncokat. A Jászsági Hagyomány-
őrző Egylet tagjai is színpadi produkcióval 
köszöntötték.

Jóval a déli harangszó után a Vágó Bt. fel-
szolgálta az ebédet, italok is bőven voltak az 
asztalon, az apró édes és sós süteményekről az 
egylet hölgytagjai gondoskodtak. Nem ma-
radt el a sokemeletes jászsági szűcsmintával 
díszített születésnapi torta, melyet valameny-
nyi vendég megkóstolhatott.

Az ünnepség bensőséges hangulatban a 
késő délutáni órákban ért véget. A Horti csa-
ládnak nem kis gondot okozott a teherautó-
nyi virág és ajándék hazaszállítása. 

A születésnapi összejövetel jól példázta azon 
örök igazságot, aki sok szeretetet tud adni, az 
viszonzásként sokat is kap. Az olvasók nevé-
ben is gratulálunk az elért sikerekhez, biztos 
vagyok benne, ez a nap igazi feltöltődést je-
lentett Bathó Editnek a következő 60 évhez.

Tóth Tibor · Fotó: JászLajosmizse.hu

Hortiné dr. Bathó Edit a születésnapi ünnepségen
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FéBe elnökségi ülés
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnök-

sége 2016. április 24-én (vasárnap) délután 
tartotta soros elnökségi ülését a Régi Kaszinó 
étterem és kávézó konferencia termében.

Az ülésen az elnökség, az EB tagjainak je-
lenlétében megtárgyalta a május 28-i közgyű-
lés elé kerülő anyagokat. Elfogadta a XXIII. 
FÉBE bál és Szabó Krisztina CD albumának 
pénzügyi elszámolását. Döntött abban, hogy 
az elnökség és tagság nagyobb szervező mun-
kájával 2017. február 18-án megrendezi a 
FéBE soron következő XXIV. Jótékonysá-
gi műsoros estjét és bálját.

Javasolja a közgyűlésnek, hogy kezdemé-
nyezze a város önkormányzatánál a telepü-
lés első Díszpolgárának tiszteletére születé-
sének 100 évfordulója alkalmából Penczner 
Pál Emlékérem kiadását, valamint az elmúlt 
100 évben a Jászfényszaru alapfokú iskolája 
szolgálatában dolgozott igazgatóknak emlék-
tábla felállítását.

Az elnökség elfogadta Erdély kincsei 2016. 
július 30 – augusztus 3 (5 nap, 4 éjszaka) 
félpanziós ellátással Bors testvérvárosi 
kapcsolatok erősítését is szolgáló, a máso-
dik FéBE külföldi kirándulásának előké-
szítését. Az utat a Credo Tours Utazási Iroda 

Budapest közreműködésével bonyolítjuk le. 
A program során Bors, Nagyvárad, Kolozs-
vár, Torda, Marosvásárhely, Tusnádfürdő, 
Csíkszereda, Csíksomlyó, Békás-szoros, 
Gyilkos-tó, Gyergyószentmiklós, Székelyud-
varhely, Korond, Parajd, Szováta, Medve-tó, 
Segesvár nevezetességeivel ismerkedünk meg. 
Az önkormányzati támogatást figyelembe 
véve a négy éjszakát, 2 ágyas szobákban, a 
kilenc étkezést és a belépőjegyeket is tartal-
mazó út költsége 54.000 Ft/fő. Jelentkezni 
június 19-ig Tóth Tibornál a Városi érték-
tárban 14.000 Ft előleg befizetésével lehet, 

a fennmaradó 40.000 Ft-ot, július 20-ig kell 
rendezni. Bővebb felvilágosítás telefonon 
06-57/660-800, mobil: +36-30/337-3336 
kérhető.

A FéBE július 15-én (pénteken) Nyír-
egyházát is érintve a Berekbe – kellő szá-
mú érdeklődő esetén – önköltséges egy 
napos kirándulást is szervez. Program: 
Indulás Jászfényszaruról reggel 6 órakor. A 
Nyíregyházi Főiskola, Tuzson János bota-
nikus kertben látogatás, növényvásárlásra 
van lehetőség. Máriapócs görög katolikus 
kegytemplomának megnézése, azt követően 
közös ebéd. A délután Tákos, Csaroda, Szat-
márcseke, Túristvándi kistelepülések neveze-
tességeivel ismerkedés. Késő esti órában visz-
szaérkezés. Negyven fő jelentkezése esetén az 
autóbusz költség, ebéd és a belépőjegyek 
költsége 5.800 Ft/fő, melyet július 10-ig 
kell rendezni. Jelentkezni a külföldi útnál 
leírtak szerint Tóth Tibornál lehet.

Az elnökségi ülést követően az elnök beje-
lentette, hogy április 22-én dr. Harangozó 
Imre alapító elnökségi tag betöltötte 80. 
életévét, és a szokásoknak megfelelően ke-
rek évfordulós tagjait a FÉBE köszönti. Im-
rét a város polgármestere is köszöntötte, egy 
IV. Béla aranyozott emlékéremmel, a FÉBE 
névre szóló ezüstözött éremmel lepte meg. 
Az éremgyűjteménye szép két éremmel gya-
rapodott az ünnepség kapcsán. Az ünnepelt 
vendégül látta a FÉBE elnökségét, az Ellen-
őrző Bizottság tagjait és volt általános isko-
lai barátait is meghívta a 16 órakor kezdődő 
köszöntésre. Imre röviden összefoglalta Fény-
szarun töltött gyermekkorát, tanulmányait, 

sebészi pályájának indulását, Hevesre történő 
kerülését és a család ottani letelepülését. Fele-
sége gyermek szakorvos, leánya és fia a szülők 
hivatását választotta. A születésnapi pezsgős 
koccintáshoz a tósztot Mészáros László titkár 
mondta. A jóízű étkek elfogyasztása után a 
FÉBE ajándékát, a születésnapi tortát az ün-
nepelt felvágta és valamennyien megkóstol-
tuk. Ezt követően a baráti beszélgetés során 
sok régi szép emlék került elő, a távolabbi és 
közelmúlt eseményeiből. A közös csoportké-
pekkel az utókornak is meg kívántuk őrizni e 
jeles eseményt.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

A képeslapok hátlapján a postai bélyegező 
igazolja, hogy az egyiket 1916. november 28-
án, a másikat 1917. január 18-án Budapesten 
adta fel fia Kóródi Sándor úrnak Jászfényszaru, 
Fő utca (mai Szabadság út) 329. számra (akkor 
folytatólagos házszámozás volt Jászfényszarun).

Az aláírásból lehet tudni, hogy Kóródi Jó-
zsef írta. A „vasárnap szolgálatban leszek” 
sorból valószínűsíthető, hogy katonaként 
szolgálhatott ekkor Budapesten. A képesla-
pokat az apjának, édesanyjának és itthon lévő 
testvéreinek írta, az akkori postabélyegek is 
épek rajta. A képeslapon lévő verssorok igazi 
lokálpatrióta tartalmúak, a szülőföld, a szülő-
haza szeretetéről szólnak. Az egyik képeslap 

szövegrésze Kóródi József kézírásával, zöld 
tintával szépen körbe „cirkalmazva” tüntette 
fel saját gondolatát, a képeslap hátoldalát is 
ugyanazzal a zöld tintával írta. A lapok Kiss 
József (1924-1989) tanár úr, helytörténeti ku-
tató irat hagyatékából került elő. A képesla-
pok a Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 12.) 
kézbe vehetők, megnézhetők. Tóth Tibor

Dr. Harangozó Imre az elnökség tagjai körében

Az ünnepelt a születésnapi tortát vágja fel

a hÓnap érTékTári 
érdekessége

százéves képeslapok
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in MeMoriaM sándor gyula

szépkorú köszöntése anyakönyvi hírek – április

Sándor Gyula Jászárokszálláson született 
1934. július 19-én, Egerben szerzett történe-
lem, földrajz szakos tanári diplomát. Később 
munka mellett a magyar nyelv és irodalom 
tanári képesítést is megszerezte. 

Első munkahelye Jászfényszarun volt 1954-
től három tanévet töltött itt, 1957-ben szülő-
helyére, Jászárokszállásra helyezik. A követke-
ző állomáshely öt év után Nagybátony, ahol 
ipari szakmunkásképzőben tanított, majd 
Feldebrő általános iskolájában 14 évet tölt el. 
Itt ismerkedett meg későbbi feleségével, aki 
szintén tanító volt. 

1980-ban Vecsésre kerültek ahol saját ott-
honuk lett, később budapesti általános isko-
lákban 1992. évi nyugdíjazásáig dolgozott. 

A nyugdíjas éveit haláláig tartalmasan töl-
tötte. Egyre jobban érdekelte a jászok tör-
ténete. Kutatásai során szerzett ismeretei 
alapján magán kiadásban 1995-ben megje-
lentette a Jászok nyomában című összefoglaló 
tanulmányát. 

Az 56-os Szövetség munkájába is tevéke-
nyen bekapcsolódott. Közben várossá vált 
szülőhelyén, de más jász települések rendez-

vényein is gyakran megfordult. Az elmúlt évi 
Jász Világtalálkozón Jászalsószentgyörgyön is 
részt vett.

Jászfényszaruhoz is sok baráti, kollegiális 
kapcsolat fűzte. Itt volt a 2002. évi Tanítók 
Emlékművének avatásán, majd 2012-ben 
a 10 éves évforduló kapcsán tartott ünnep-
ségen a halhatatlanok könyvébe került volt 
fényszarui tanítókra, tanárokra emlékezett. 

Több éve a magyarok és jászok őstörténetét 
kutatta, szerzett ismereteit publikálni akarta. 
Március 10-én bekövetkezett halálát megelő-
ző két hétben még könyvtárban, levéltárban 
kutató munkát folytatott.

Április 11-én Feldebrőn római katolikus 
szertartás keretében búcsúztak tőle gyerme-
kei Attila és Viktória, valamint tisztelőinek 
sokasága.

Az 56-os Szövetség nevében prof. dr. Vin-
cze János biofizikus, a volt tanítványok ne-
vében Mező István 1971-ben végzett „öreg 
diák” méltatta közéleti, tanári munkásságát. 
Hamvait felesége mellé helyezték örök nyu-
galomra.

2022-ben Jászfényszarun rá kerül a neve az 
emlékműn lévő halhatatlan tanítók könyvé-
nek bronzlapjára. 

Tóth Tibor

Sándor Gyula (1957). Fotó: családi archívum

Tűzkő Béláné Szűcs Mária 2016. május 13-án volt 95 éves, mely 
alkalomból köszöntötték Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és 

Morvainé Palócz Éva anyakönyvvezető

2016. május 7-én Jászkarajenőn, Hagyományőrző napon lépett fel
a Fehér Akác népdalkör. Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Segélyhívó szám:  ........................................................................ 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 fogorvos:   (+36) 57/424-264, (+36) 70/550-5645
 Dr. Tóth Lajos János fogszakorvos  ............... (+36) 30/304-7645
TIGÁZ – hibabejelentés:  ........................................ (+36) 80/300-300
Falugazdász (Nagy Gábor):  ................................ (+36) 70/489-3798
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
Jászfényszaru Város Önk. Hivatal titkárság  .......... (+36) 57/520-101

közérdekŰ TeleFonszáMok

SZÜLETTEK: Mok Benjamin (Erdei Imola), Raffael Naomi Csen-
ge (Raffael Nelli), Sultis Emili (Szabó Mónika), Szász Árpád Noel 
(Feri Erzsébet), Vaszily Dóra Lili (Varga Graciella).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: nincs adat.

ELHUNYTAK: Alsóköröskényi Thuroczy Ákos (72), Berényi Pál 
(95), Burján Sándor (50), Cserháti Istvánné Barna Teréz (80), Dajkó 
Pálné Zsólyomi Anna (87), Lajkó Sándorné Ézsiás Klára (84), Rácz 
Adolf (56), Radics Flórián (72).
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FiniTo – ez igazi színház volt!
Kortárs magyar író darabjának bemutatására vállalkozott a Fortuna 

Együttes Jászfényszarun.
Tasnádi István, a mű szerzője József Attila-díjas drámaíró. 10 évvel 

ezelőtt megírt darabját már számtalan színház nagy sikerrel adta elő. 
A szerző nem tagadja, hogy a darab eredeti ötletét Nyikolaj Erdman 
Az öngyilkos című darabjából „kölcsönözte”, amely az 1920-as évek 
Oroszországában játszódik.

Az alaphelyzet ugyanaz: van egy ember, itt a 40-es éveiben járó fő-
hős Blondin Gáspár, aki utcára kerül, elveszti a munkahelyét. Hirtelen 
rájön, hogy kiüresedett az élete. Úgy érzi, ebből a kátyúból már nem 
tud kimászni, véget akar tehát vetni az életének. Ahogyan az alapul 
vett darabban, itt is egy átmeneti társadalom adja a keretet, úton a 
felesleges embertől a kispolgárig.

Főhősünk tehát vállalja a halált, és ezzel felszabadítja magát az élet 
súlya alól. Ezzel indul a történet. Részesei leszünk Gáspár utolsó nap-
jának. Már a helyszín is beszédes, ahol e magvas elhatározás meggyö-
keresedik benne, történetesen egy udvari WC, budi, illemhely, retyó, 
kinek hogy tetszik. S a település sem akármilyen, hiszen Nagyábrán-
don vagyunk (beszédes név: a nagy ábránd, a nagy lehetőségek, a nagy 
változások helye, ahol az emberek közötti falak leomlanak, a szolida-
ritás, a jóság és a szeretet kerekedik felül, amint egy híres filmben is 
láthattuk).

Főhősünk tehát trónol a kertben az összkomfortos „házikóban”, és 
sorra jelennek meg árnyékszéke előtt a jellegzetes figurák, a helyzet- és 
jellemkomikumra építő szituációkban, versben előadva mondaniva-
lójukat. A verses forma ( Moliére alexandrinjainak mintájára) adja a 
nyelvi stilizációt, amitől ez a történet nem tapadt le a mai szutyokba, 
a szűk valóságba. Komédiát látunk tehát, de fekete komédiát. Meg-
jelenik a megunt feleség a szeretet, törődés, gondoskodás képében, 

a feleség által gyűlölt anyós a rokonság képviseletében, a tettre kész 
Szomszéd Misi a barátság képében. Érezzük azonban a történet előre 
haladásával, hogy lassan minden a visszájára fordul: a szeretet haraggá, 
gyűlöletté változik, a család, rokonság lyukas kassá, a barátság érdekké 
degradálódik.

És lassan az öngyilkosság hírére szépen megjelennek, éppen heten, 
a hullaszagra, mint a döglegyek. Elsőként a polgármester, aki a kap-
zsiság, a hízelgés, a sunyiság, a korrupció bajnoka, majd a hiperaktív 
költőnő, aki fontoskodásával, ígérgetéseivel, a saját társasága pecsenyé-
jét szeretné itt is sütögetni, és aki vizet prédikálva folyton bort iszik, 
mindenbe beleeszik. Aztán dr. Juhos Buda az alvilági kapcsolatokkal 
is rendelkező rendőr őrnagy, aki velejéig romlott és cinikus. Megis-
merhetjük az alkoholizmusba menekülő, lecsúszott, de még mindig 
mindenkinek felajánlkozó popdívát, Tigris Nikit. Végül bónuszként 
megjelenik a média is. Pál, a médiaszemélyiség a beképzeltség, ön-
hittség, kevélység képviselője, a helyszíni tudósítóként közreműködő 
Hajnalka, a butaság mintapéldánya és Tamás, az operatőr, akinek a 
legegyüttműködőbbnek és aktívnak kellene lennie, de mégis lusta és 
megalkuvó.

Szép kis csapat! – mondhatnánk, hiszen mindannyian Gáspár halá-
lából szeretnének profitálni! Ki a szerszámait vinné el, van, aki cseré-
be a hírnévért járadékot adna az özvegynek és egy disznót (stílusosan, 

hiszen Blondin Gáspár böllér), a költőnő hírnevet ajánl, a rendőrnek 
csak a holttest kellene, hogy a maffia megrendelésére valaki helyett be-
lebetonozhassa egy építkezésbe. Mindezt persze pénzért. A bukott éne-
kesnő a „nagy szerelmet” ajánlgatja, hogy újra címlapra kerülhessen.

Pál, a TV-s pedig élő, egyenes adásban közvetítené élete nagy sztori-
ját, a valódi Halált!

Ki adná a legtöbbet?
Hát persze, hogy dr. Juhos (aki nem bárány, sokkal inkább farkas), a 

rend őre, a legromlottabb figura, aki azt mondja, „bélszínáron” veszem 
meg a testet.

Ki és mi menthetné meg Blondin Gáspárt a haláltól? Elsősorban a 
saját hite, hogy élni jó, a szeretet, a felesége szerelme, csakhogy Gáspár 
eddigi életében annyi minden történt vagy nem úgy történt, nincs 
már remény. Nincs már más, csak a nihil, nem okoz gondot egy kis 
hetyegés Tigris Nikivel például, vagy a saját életének értékére történő 
alkudozás Pállal. A helyzet pattanásig feszül, felelősséget senki nem 
akar vállalni, viszont visszakozni már nem lehet, így Blondinné egysze-
rűen leszúrja az urát, kegyetlen pontot téve a történet végére.

Fergeteges előadás, drámai befejezéssel. S az intelem a végén:
„már csak pár évet kell szükségben kibírni. 
Tegyük buzgón, tűrjünk türelmesen. 
S új hajnal kél honunkban fényesen.
Akikben már a hit s remény kihűlt,
Emeljék hát fel csüggedő szívük.” (folytatás a 20. oldalon)
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(folytatás a 19. oldalról)
Kiváló alakításokat láthattunk, ami a rendező jó szemének is köszön-

hető, hiszen mindenki a neki testhezálló szerepet kapta, s ragyogóan 
hozta a figurát. Ez az előadás érzésem szerint mérföldkő a Fortuna 
Együttes életében.

Régen nevettünk ilyen sokat, és ilyen önfeledten, de aki jól figyelt, 
láthatta a nevetés mögött megbújó növekvő feszültséget és tragédiát is 
a két főszereplő remek alakításának köszönhetően.

Míg a többi figura statikus, vagyis nem fejlődik a darab során, a férj 
és a feleség nagy utat tesznek meg, s ahogyan Blondin Gáspárt az eré-
nyek cserbenhagyják és a bűnök formájában megjelenő szereplők kör-
be fonják, nem is akar már megváltozni, úgy a feleség eljut a döntésig, 
ami főhősünkre nézve végzetes. Nehéz, de szép szerepek. Gratulálok a 
megformálásukhoz. Nagyné Kiss Mária

FiniTo – ez igazi színház volt!

szeressétek, öleljétek egymást!
A lélekút programsorozat keretében dr. Papp lajos szívsebész 

telt ház előtt beszélt április 14-én csütörtökön a test-lélek-szellem 
harmóniájának megőrzéséről az Ifjúsági Házban.

Dr. Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész professzor pályafutása 
intenzív terápiás orvosként indult. 1976-tól húsz évig klinikai pro-
fesszorként dolgozott, életeket mentett, szíveket operált. Tudományos 
munkássága nemzetközi hírű. Publikációi jelentek meg a világ számos 
szakmai lapjában. Szívkeringés-kutatással, a szívizom vérkeringésének 
fiziológiájával foglalkozott. A világon először Magyarországon vezet-
ték be az általa kidolgozott kardio-teletermográfiát (1980). Nemzet-
közileg is kiemelkedő eredményeket ért el a patológiás és az ép szív-
izom biokémiai vizsgálatainak terén.

„Életem szolgálat. Szolgálni az embert, szolgálni a betegeket. Teremtőtől 
kapott hittel, krisztusi szeretet jegyében gyógyítani. Több évtizedes kutatói 
és klinikai tapasztalataimat, tudásomat kívánom ötvözni a holisztikus 
gondolkodással, és az elfelejtett, évezredes népi bölcsességekkel. Gyógyítani 
szívvel lélekkel. Szívet-lelket-testet. Az EGY-etemes embert.” Ez a profesz-
szor hitvallása, amelyről a hallgatóságának is beszélt ittjártakor. 

Elmondta, hogy munkássága idején napi rendszerességgel angol 
nyelvű tanulmányokat nézett át, hogy hivatását minél jobban művel-
hesse. Reggel 7-től este 7-ig a kórházban dolgozott szombat, vasárnap 
is, ha kellett. Ritkán találkozott a családjával, később pedig már saját 
magától „lopta” el az időt. Éjszaka is csiszolta elméjét. Két óra alvás 
elegendő még a mai nap is számára, hiszen mint mondta, az álom 
és mélyalvás fázisai között különbség van. Az álom megterhelőbb az 
agynak, mint az ébrenlét. Papp professzor a pihenést naponta 10-15 
perc meditációval pótolja. 

Minden szabadidejében ennek a csodás szervnek, a szívnek a kuta-
tásával foglalkozott, s elmondása szerint ennek ellenére még ma sem 

tud róla semmit. Bejárta a világot, Ausztrália kivételével szinte min-
denhová eljutott. Tanult és tanított. Kutatta a szívet. Mindenhonnan 
hazatért, mert ő a hazájában szeretett gyógyítani. Külföldön hiányzott 
neki az anyaország. Ma már nyugdíjas, a csúcson hagyta abba, mert 
nem áldozta fel kollégáit egy hazug eszme oltárán, nem bocsátotta 
el őket állásukból, helyettük inkább ő ment el. Elment, s ma már a 
világtól elvonultan egy tanyán él. Csendben, békében magával és a 
természettel, mert csak úgy lehet az ember egészséges, ha nyugalom, 
szeretet, harmónia van körötte. És egy kedves kis pulikutya, aki kivá-
ló társaság számára a szörnyű híreket, vérengzéseket, lövöldözéseket, 
gyilkosságokat bemutató televízió helyett. 

Béke és csend, ez az igazi gyógyszer, ami mellett fontos még az iz-
zadás, hogy a szervezet méregteleníteni tudjon, a szalonna, a tojás és 
a csokoládé fogyasztása. A gyógyszerek mind mérgek, tele mellékha-
tással, mint ahogyan az ételeink is mérgek, E-számokkal, ilyen-olyan 
adalékanyagokkal, tartósítószerekkel cifrázottak. Egészséges viszont a 
séta, amiből napi két óra meg kell, hogy legyen, idősödő korban pedig 
ezt a mércét csak emelni lehet. 

Mindezek csúcsán pedig a legfontosabb érzés áll: a szeretet, a másik 
ember megölelése, a jó cselekedetek, s az életünk végéig tartó tanulás, 
hiszen az agy csodákra képes, rengeteg mindent be tud fogadni.

Ilyen és ehhez hasonló magvas gondolatokat osztott meg a profesz-
szor a jászberényi közönséggel.

A mondatok időnként csak úgy ütöttek, a csend uralta ilyenkor a 
termet, a lelkek szinte tapinthatóvá váltak, érezhetővé a szívverések. 
Máskor humorral könnyítette súlyos gondolatait, s ekkor a szívek is 
nevettek, a lelkek is megkönnyebbültek.

„A szellemet, lelket műtéttel nem lehet gyógyítani, lelki betegségeket 
gyógyszerrel kezelni. A lélek nem anyagi természetű dolog. A gyógyszer 
az agyra hat, egy felfokozott reakciót például le lehet vele csökkenteni, de 
ez nem nevezhető gyógyításnak, csak a tünetek enyhítésének” – emelte ki 
Papp professzor.

Az ember képes a gyógyításra, ha szeretetben él, a másiknak kellemes 
érzést okoz. Betegséget kap, ha gyötör másokat. Az egészségügyi prob-
lémákat, mint például a daganatot, magas vérnyomást, szívinfarktust, 
allergiát, autoimmun betegségeket elsősorban a stressz okozza. El-
sőszámú kiváltó ok lehet a családi stressz. Vagyis: ha odahaza nincs 
béke. A másik stressz-forrás a munkahelyi, a harmadik pedig a nemzet 
stressze.

„A televízióban mit látunk állandóan?” – hangzott a kérdés, s jött a 
válasz is egyben a professzortól: az öldöklést, a halált, a vért, a gyilkos-
ságot. Ezt a szörnyű világot egy kattintással el tudjuk tüntetni, ehhez 
csak a távirányítóra van szükségünk. 

Zárszóként a mindenre ható, univerzális gyógyszer neve is elhang-
zott, ami képes megőrizni a test-lélek-szellem harmóniáját, s ez nem 
más, mint a szeretet, a másik megölelése, a jó cselekedetek, a csend 
és a béke. E szerint éljünk, s így sokáig azok között lehetünk, akiket 
szívből szeretünk.

Buschmann Éva
Forrás: Jászkürt, 2016. április 21.

SZEREPOSZTáS

Blondin Gáspár, munkanélküli böllér – Bordás Gyula
Blondinné Vali – Berzéné Magyar Krisztina

özv. Vecserák Károlyné, Blondin anyósa – Földvári Edit
Pacsik Ferenc, polgármester – Both Béla

Bicke B. lilla, költő – Basa Éva
Tigris Niki, popdíva – Káposztáné Bordás Erzsébet

dr. Juhos Buda, tárgyalópszichológus rendőrőrnagy – Tanczikó Attila
Szomszéd Misi – Kubala Antal

Pál, médiaszemélyiség – Ocskó Sós Imre
Reszlik Hajnalka Myrtill, riporter – Tóth Angelika

Bak Tamás, operatőr – Berze János
Súgó – Cserháti Anett

Technikusok – Bordás Zoltán és Fekete Ottó
díszlet – Bordás Gyula 

Rendezte – Kovács Tímea
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TiszTa levegő, egészséges és szép környezeT
Fásítsunk 2016-ban is Jászfényszarun

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2014-
ben és 2015-ben is fásítási programot hirdetett 
Jászfényszaru területére. Az ötlet sikerességét 
tükrözi, hogy két év alatt valamivel több mint 
1.000 ingatlanról érkezett kérelem bokrokra, 
fákra, díszfákra és gyümölcsfákra. A két év alatt 
összességében több mint 5.000 db növény ki-
osztása történt meg, melyet a lakosok rendkívül 
kedvezően fogadtak. Ezen növényeket az ön-
kormányzat vásárolta meg, melyeket szétosztás 
után a lakosok ültettek ki, s gondoztak több-
kevesebb sikerrel, azonban elmondható, hogy 
a gondozott, locsolt növények minimális darab-
számban száradtak ki.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a sikerességen felbuzdulva, továbbá 
a jelentős lakossági igényeket összegezve 2016-
ban újra meghirdeti a fásítási akciót mind gyü-
mölcsfára, mind dísznövényre.

GyÜMÖlCSFA:
lakóingatlanonként maximum 2 db gyü-

mölcsfa igényelhető, azonban akik 2015-ben 
igényeltek és meg is kapták mind a 2 db gyü-
mölcsfát, azoknak 2016-ban nem tudjuk elfo-
gadni az igénylését. Aki csak egyet igényelt és 
kapott, annak van lehetősége még 1 darabot 
igényelni. Amelyik ingatlanra nem lett igényel-
ve, ott igényelhető a 2 db.

A gyümölcsfákat telken belül kell elültetni. 

díSZFáK:
Amelyik ingatlan elé 2015-ben vagy 2014-

ben lett dísznövény igényelve, oda 2016-ban 
csak limitált számban tudunk dísznövényt adni. 

Ahová még nem lett igényelve, oda megkötés 
nélkül igényelhető. A dísznövényeket kizáró-
lag az utcára lehet ültetni. Azon telkek elé, 
ahová 2014. és 2015. évben igényeltek dísznö-
vényeket, azonban nem az utcára lettek kiültet-
ve (bizonyítottan a hivatal munkatársai által tar-
tott fényképes ellenőrzéssel), oda nem tudunk 
igénylést elfogadni.

A lakosoknak az igényléssel kapcsolatosan 
az alábbi a teendőjük:

· Az igénylését személyesen vagy interneten 
keresztül adhatja le.

· Az igényelt fát/fákat, bokrot/bokrokat az 
önkormányzat saját költségvetése terhére 
beszerzi, kiértesítés alapján térítésmentesen 
átadja a lakos részére, aki elszállítja.

· A kapott növényeket elülteti, majd gondoz-
za (a hangsúly a gondozáson van!).

Fontos!
· A kérelemben feltüntetett utcai helyszínt a 

hivatal illetékes munkatársai megvizsgálják, 
hogy az adott helyre ültetni szándékozott 
fa vagy bokor a növekedése közben gátol-e 
megközelíthetőséget, utcasarkoknál gá-
tolja-e a közlekedők kilátását, érintik-e az 
esetlegesen ott húzódó légvezetékeket, vagy 
azon utcaszakaszon tervezett-e a közeljövő-
ben valamiféle fejlesztés.

· A fát/fákat vagy bokrot/bokrokat ültető 
lakosok vállalják az ingatlanuk elé való el-
ültetést, továbbá az így telepített növények 
gondozását, locsolását, a lehulló levelek, 
esetlegesen termések eltakarítását.

· A lakosok csak saját telkük előtti ültetésre 
nyújthatnak be kérelmet, más ingatlana elé 
nem.

· A megrendelési szakasz lezárta után az 
önkormányzat megrendeli a növényeket, 
majd telefonon történő értesítés alapján 
megjelölt helyszínen kiosztja azt úgy, hogy 
a kérelmezők szállítják el a megrendelt nö-
vényeket. Erre várhatóan 2016 novemberé-
ben kerül sor.

Kérelmek beadásának időpontja: 2016. jú-
nius 1-től 2016. szeptember 18-ig.

A kérelmek beadása: Személyesen a Jász-
fényszarui Közös Önkormányzati Hivatalban a 
Projektirodán (II. emelet) munkaidőben, vagy 
interneten a www.5ncomp.hu/faigenyles címen 
lehet az adatok megadásával. Szeretném jelezni 
azoknak, akik interneten keresztül adják le ren-
delésüket, hogy a megadott címen előbukkanó 
lapon az adatokat (név, érintett ingatlan címe, 
telefonszám, e-mail cím) tartalmazó cellákat 
mindenképpen ki kell tölteni, mivel azok nél-
kül nem menti el az igénylést. Erre azért van 
szükség, hogy a kiosztás előtt az igénylővel fel 
tudjuk venni a kapcsolatot.

Érdeklődésre (személyesen vagy a megadott 
internetcímen elérhető e-mail funkcióban) 
mindenkinek 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.

AlmA

1 Starking

Hazánkban, szeptember végén éri el a szedési 
érettséget. Sötétpirossal csíkozott, 150-170 g, 
középnagyságúra megnövő alma. Fehér húsa 
puha, nem túl leveses, inkább kásásnak mond-
ható. Tárolhatósága közepesen jónak mondható. 
Öntermékeny. Fája közepes és nagy növekedésű, 
nehezen kezelhető, felfele törő ágrendszerű. Kö-
zepes mennyiséget terem, későn fordul termőre.

2 Jonagold

A gyümölcs nagyméretű, (220-250 g) göm-
bölyű, közepesen vastag héját viaszréteg védi a 
párásodástól, húsa világossárga, barnulásra nem 

hajlamos, leveses, fűszeres, édeskés ízű. Fája 
erős növekedésű, jól koronásodik, korán termő-
re fordul és igencsak bőven terem. Érési ideje: 
szeptember vége-október eleje.

3 Mutsu
Napjainkban egyre 

népszerűbb almafajta. 
Gyümölcse nagy vagy 
nagyon nagy (230-300 
g), gömbölyű, húsa fe-
hér színű. Héja fényes, 
mérsékelten viaszos, 
kemény és zöld (éretten 
sárgásfehér vagy sárga) színű, nem perzselődik. 
Íze kellemesen fűszeres, kiváló aromavilágú, 
enyhén savas zamatú. Igen jól tárolható, húsál-
lagát késő tavaszig megőrzi. Bőtermő, érési ideje 
általában október elejére esik. Fája igen erős nö-
vekedésű, koronája nagy, szétterülő. 

Körte

4 Vilmos
A világon a legel-

terjedtebb körtefajta. 
Hazánkban a Bosc 
kobak után a legna-
gyobb arányban ter-
mesztik. Augusztus 
második-harmadik 
dekádjában szedhe-
tő. Tárolótól függően 1-3 hónapig is eltartható. 
Gyümölcse nagy 160-220 gr-os. Gyümölcshéja 
éretten szép sárga, napos oldalon enyhén pi-

rosas színeződésű, vékony. Húsa fehér, olvadó, 
bőlevű, illatos, édes-savanykás ízű, muskotályos 
zamatú. Fája közepes növekedési erélyű, köze-
pesen sűrű koronát nevel. Korán termőre for-
dul, évente rendszeresen terem. A nagyobb téli 
lehűléseket károsodás nélkül elviseli.

5 Bosc kobak
Termesztési aránya 

Magyarországon a 
legnagyobb. Szeptem-
ber közepén szedhető 
tartós tárolásra. A 
gyümölcs mérete nagy 
vagy igen nagy (180-
280 gr.). A gyümölcs 
teljes felülete rozsda-
mázzal fedett. Héja közepes vastagságú, száraz. 
Húsa fehéres-sárga, olvadó. Fája közepes vagy 
annál gyengébb növekedési erélyű. Középkésőn 
fordul termőre, utána viszont rendszeresen és 
bőven terem.

6 Clapp kedveltje
Augusztus első heté-

ben szüretelhető, 1-2 
hónapig tárolható. Kö-
zepesen nagy gyümöl-
csének tömege 180-220 
gr. Szabályos körte ala-
kú. Gyümölcshéja éret-
ten szalmasárga, napos 
oldalon 40-50%-ban 
pirossal fedett. (folytatás a 22. oldalon)

GyÜMÖlCSÖK
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(folytatás a 21. oldalról)
Húsa fehér színű, olvadó, bőlevű, illatos. Ha-

zánk szélsőséges téli hőmérséklet ingadozását jól 
tűri.

SzilvA
7 Stanley
Érési ideje augusztus 

vége-szeptember ele-
je. A világon az egyik 
legelterjedtebb fajta. 
Gyümölcse közepesen 
nagy vagy nagy mére-
tű, megnyúlt. Tömege 
30 és 40 gr. közötti, 
átmérője átlagosan 34 mm. Héja sötétkék, erő-
sen hamvas. Húsa zöldessárga, kissé zamatos. 
Korán termőre fordul, rendszeresen és igen bő-
ven terem.

8 Presenta

Kései érésű (szeptember), öntermékeny, né-
met fajtaújdonság. Szilvahimlőre, Sharka vírus-
ra toleráns, betegség ellenállása az egyik legjobb. 
A gyümölcs közepesen nagy (26-30 gr; átmérője 
30-34 mm), liláskék színű. Húsát a jó íz és a 
nagy cukortartalom jellemzi. Hússzilárdságban 
az egyik legjobb. Erős növekedésű, sűrű koronát 
nevel. Kiválóan tárolható, akár 1 hónapon át is! 
Bőtermő. 

9 Elena
Korán termőre 

forduló, bőven és 
rendszeresen termő 
német fajta újdon-
ság. Szilvahimlőre, 
Sharka-vírusra to-
leráns fajta. Szep-
tember végi érésű. 
Gyümölcse köze-
pesen nagy (25-30 
gr; átmérője 30-33 mm), kék színű, megnyúlt. 
Héj színe sötétkék, az ikergyümölcs képzésre 
hajlamos. Íze kiválóan édes, magas cukortartal-
mú, aromás. Jól tárolható. Erős növekedésű fái 
korán termőre fordulnak.

ŐSzibArAcK

10 Mária Aurélia 
(nektarin)
Érési ideje augusztus 

végére esik. Gyümöl-
cse közepes vagy nagy, 
gömb alakú, héja sár-
ga alapon 80%-ban 
fénylő piros fedőszí-
nű. Húsa sárga, a mag 
körül pirosas, lédús, 
kiváló ízű. Félig magvaváló. Bőtermő. Fája kö-
zepes növekedésű. 

11 Redhaven
Július végén – augusztus elején érik. Közepe-

sen nagy, nagy gyümölcsű, magvaváló, zama-

tos. Oldalról lapított, 
kissé aszimmetrikus 
gömb alakú. Közepes 
molyhosság jellem-
zi Alapszíne sárga, a 
felület 60-70%-án 
csíkozott, bemosott, 
sötétvörös fedőszín 
alakul ki. Érési idejé-
ben a legjobb tulajdonságokkal rendelkező fajta. 
Rendszeres és bő terméshozás, jó alkalmazkodó 
képesség jellemzi. 

12 Champion

Augusztus második felében érik. Gyümölcse 
nagy, szabályos gömb alakú. Héja dur ván moly-
hos, világoszöld, éret ten sárgásfehér alapszínű. 
Húsa fehér, lédús, magvaváló, kiváló ízű. Fája 
nagyon erős növekedésű, felfelé álló koronát 
nevel. Későn termőre forduló, rendszeresen és 
bőven termő fajta.

SárgAbArAcK
13 Bergeron
Július második fe-

lében érik. Gyümöl-
cse közepes nagysá-
gú, kissé megnyúlt 
gömb alakú. Héja 
narancssárga, a na-
pos oldalon élénk-
piros. Húsa na-
rancssárga, kemény, 
kiváló ízű. Korán 
termőre fordul, rendszeresen és bőven terem.

14 Ceglédi arany

Érése július 20. után. Gyümölcse gömbölyű, 
közepes-nagy méretű, 44 g átlagtömegű. Felüle-
te narancssárga, a napos oldalon kárminpirossal 
bemosott. Húsa narancssárga, szilárd, jellegzetes 
kajszi ízű. 

15 Gönci magyar
Magyarországon a 

legnagyobb arányban 
termesztett sárgaba-
rack fajta. Július köze-
pén érik. Közepes (45 
g) méretű gyümölcse 
gömbölyded, oldalról  
kissé lapított. Héja 
narancssárga, a napos oldalon kissé piros fedő-
színnel mosott. Húsa narancssárga, lédús, igen 

finom. Fájának közepes méretű koronája van. 
Korán termőre fordul, jó termőképességű.

cSereSznye

16 Germersdorfi

Magyarországon 1903 óta van jelen. Június 
végén érik. Friss fogyasztásra és befőtt gyártásra 
is kiváló. Nagy vagy igen nagy 6-12 gr. gyümöl-
cse bordópiros színű, húsa igen kemény, ropo-
gós, íze már piros színű állapotban is harmoni-
kus édes-savas.

17 Katalin

Július első hetében érik. Friss fogyasztásra és 
feldolgozásra is kiváló. Nagy vagy igen nagy 
gyümölcse (6-11 gr.) sötét-bordóra színeződik, 
húsa kemény, ropogós, kellemesen édes-savas 
ízű. Éretten a fán hosszú ideig megőrzi jó mi-
nőségét. Korán termőre fordul és igen bőven 
terem.

18 Alex

Öntermékeny. Későn, július elején érik. Gyü-
mölcsei nagyok, 7-8 gr. tömegűek, 24-25 mm 
átmérőjűek. Alakja kissé megnyúlt gömb. Színe 
sötét-bordó. Húsa kemény, sötétpiros színű, íze 
édes-savanykás, magja kicsi. Rendszeresen és 
bőven terem. 

meggy

19 érdi bőtermő
Magyar fajta. Az 

egyik legelterjedtebb 
fajta. Június közepén 
érik. Húsa félkemény, 
festőlevű, íze kelleme-
sen édes-savas. Korán 
termőre fordul és igen 
bőtermő. 

Dió

20 Milotai 10.
Szeptember végén érik. A 

legkiválóbb héjas és béldió. 
Nagy, gömb alakú, világos 
színű. Könnyen törhető és 
tisztítható. Béltartalma 47-
52%. Növekedési erélye 
közepes. Termőképessége és termésbiztonsága jó.

(folytatás a 23. oldalon)
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(folytatás a 22. oldalról)
21 Csüngő borsófa
Caragana arborescens
pendula
Alacsony törzse ol-

tott, csüngő ágú fa. Az 
oltás helyétől szomorú-
an csüngő hajtásrend-
szere évente csak pár 
cm-t nő. Levelei élénk 
zöldek. Borsóéhoz ha-
sonló, sárga virágait 
májusban, a vesszők oldalán, csomókban hozza. 
Szárazságtűrő, meszes, laza talajt kedvel. 

22 Közönséges nyírfa
Betula Pendula
Gyors növekedésű, 15 

méterre növő idősebb 
korban fehér törzsű 
kerti fa. Mutatós fehér 
kérge, lecsüngő vesszői, 
üde zöld levélzete és a 
már ősszel megjelenő 
barkavirágzata fokozzák 
díszítő értékét. Levelei 
ősszel sárgára színeződnek. A nyírfa rendkívül 
jól alkalmazkodó fa, szépen fejlődik a nedves, 
nyirkos és a száraz talajokon egyaránt. Fényigé-
nyes, a talaj vagy klíma iránt viszont nincsenek 
különösebb igényei.

23 Gömb juhar
Acer platanoides 
globosum
Lapított gömbkoro-

nájú fa, lombja 3-4 m 
átmérőjűre is megnő. 
Lombja ősszel sárgás-
vöröses színre színe-
ződik. A szélsőséges 
viszonyoktól eltekintve minden talajba ültethe-
tő. Szűk utcákba, sorfának is alkalmas.

24 Gömb kőris
Fraxinus ornus Mecsek
1,8-2,2 méteres törzs-

magasságban oltott, 5-6 
méterre is megnövő, la-
pított gömb koronájú fa. 
Sűrű, szabályos koroná-
val és mélyzöld lombo-
zattal rendelkezik, mely ősszel lilásvörösre vagy 
narancssárgára színeződik. Nem igényes, a vá-
rosi klímát is tűri, napos, meleg fekvést kedvel. 
Száraz helyre való. Légvezetékek alatti területek 
fásítására kiváló.

25 Japán juhar
Acer palmatum „Atropurpureum”

Lombhullató cserje vagy kis fa, melynek kü-
lönböző lombszínei adják díszítő értékét. 5-6 
méter magas, vöröses-bíbor színű levelei ősszel 
élénkvörösre színeződnek.

26 Gömb szivarfa
Catalpa bignonioides 
„Nana”
A gömb szivarfa 

magas törzsre oltott, 
lapos, félgömb alakú 
koronát nevelő, sűrű 
ágrendszerű, dekora-
tív, alacsony utcai fa. 
Kezdetben szabályos gömb formát nevel, idővel 
egyre laposabb, de szabályosan szétterülő ernyő-
szerű koronát fejleszt. Metszeni nem szükséges. 
Teljesen télálló. Jó tűri a városi körülményeket. 
A meszes talajokat is jól tűri. Szűk utcák, lég-
vezetékek alatti területek, kis kertek fásítására 
alkalmas

27 Vérszilva
Prunus cerasifera 
Nigra
Egész évben sötét-

lilás-bordó levelével, 
áprilisban rózsaszínbe 
boruló virágaival de-
koráló színes levelű 
fa. Magassága kifejlett 
korban 4-5 méter. Alakja gömbölyded, sűrű ko-
ronát nevel. Gyors növekedésű. Edzett, fagytű-
rő, jól tolerálja a városi körülményeket. Átlagos, 
laza, humuszos talajt szereti. Átlagos vízigényű, 
ültetés utáni időszakban rendszeresen öntözzük. 
Napos fekvést igényli.

28 Törpe vérszilva
Prunus cistena
2-2,5 méter magas, 

sötétvörös levelű csak-
nem szabályos gömb 
alakú díszcserje. Fehér, 
rózsaszínű virágai má-
jusban nyílnak. Termé-
seinek színe lila. Kifejezetten gyors növekedésű 
fajta. Jó szárazságtűrő, de az ültetési évben érde-
mes a hosszan tartó száraz időszakban öntözni. 
Napos és félárnyékos helyre is ültethető.

29 Kislevelű hárs
Tilia cordata 
Greenspire
15-20 méteres, te-

rebélyes fa. Egyenes 
törzsű, koronája sza-
bályos, széles kúp 
alakú, sötét levelű. A 
városi klímát jól tűri, 
viszonylag gyors növe-
kedésű.

30 Madárberkenye
Sorbus aucuparia 
„Cardinal Royal”
Városokban díszfa-

ként is ültetik. A 15 
méter magas fának kar-
csú koronája, és felfelé 
törő ágrendszere van. 
Kérge szürkés, sima, 
levelei sötétzöldek, pá-
ratlanul szárnyaltak, a 
levélkék ferde vállúak, erősen fogazottak. Virá-
gai lapos bogernyőben nyílnak, melyből kerek 
termései, élénkvörös színre érnek be.

31 Mezei juhar
Acer campestre FL 6/8
Középnagy tojásdad 

alakú fa. 10-15 méter 
magasra növő, 5-10 m 
széles. Évenként 40-45 
cm-t magasodik, 25-35 
cm-t szélesedik. Meleg- 
és fénykedvelő, az eny-
he árnyékot tűri. Rendkívül fagytűrő, a hőséget 
elviseli, kimondottan szélálló. A szárazságot jól 
bírja. Különös talajigénye nincs.

32 Vörös és ezüst
juhar hibrid
Acer freemanii „Armstrong”
konténeres 150/200 
Kezdetben oszlopos, majd szé-

lesedő koronájú, 10-15 méter 
magas fa. Kérge ezüstös szürke. 
Gyors növekedésű. Levele vilá-
goszöld, a fonákon ezüstös szí-
nű, ősszel narancs-vörösre színe-
ződik. A közepesen száraz területeken is megél.

33 Ostorfa
Celtis occidentalis
20-25 méteres magas, 

terebélyes koronájú 
fa. Előnyben részesíti 
a jó vízellátású talajt, 
de szinte mindenho-
vá ültethető. Jól tűri a 
városok száraz, meleg, 
szennyezett levegőjét, elviseli a rendszeres visz-
szavágását. Felhasználása utcai sorfa, parkfa.

34 Oszlopos galagonya
Crataegus monogyna 
„Stricta”
Kisméretű fa, szabályos, 

oszlopos, sűrű ágrendsze-
rű koronával mely szigo-
rúan felfelé törekvő, idős 
korban kicsit szélesebb: 6 
m magas, idősen max. 3 
m széles. Talajjal szemben 
igénytelen, szárazságtűrő. 

35 Csüngő barkafűz
Salix caprea Kilmarnock
A tavasz első díszei kö-

zött jelenik meg 1,5-2 
méter magas törzsre oltva. 
Ágai csüngők. Rendkívül 
ellenálló. Jól viseli a sze-
let, a városi környezetet. 
Talajban nem válogatós, 
félárnyék kedvelő. 

36 Aranyvessző
(aranysárga virágú)
Forsythia intermedia 
„Golden Nugget”
Alacsony bokor. Virá-

gai nagyok, sötét-sárgák, 
március végén nyílnak. 
Rendszeresen és gazdagon 
virágzik. Magasság 1,5 
méter. Talajjal szemben 
nem igényes. Elvirágzás után erős visszametszést 
igényel. (folytatás a 24. oldalon)

JAVASOlT lOMBHUllATÓ díSZNÖVéNyEK
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(folytatás a 23. oldalról)
37 Kerti gyöngyvessző
Spiraea x vanhouttei
2 méter magas lomb-

hullató cserje. Fehér virá-
gai sokvirágú ernyőkben 
májusban, a vesszők teljes 
hosszában nyílnak, fehé-
rek, 5 cm-es virágzatot al-
kotnak. Sötétzöld, korán fakadó levele 4 cm-es, 
3-5 karéjú. Akár 40 cm hosszú, virágzó hajtáso-
kat is növeszt, kevés ápolást igényel. Bármilyen 
talajba ültethető, napos vagy félárnyékos helyen, 
száraz vagy nedvesebb talajokon egyaránt jól fej-
lődik. Gyors növekedésű, a metszést is jól tűri. 
A városi klímát jól tűri. 

38 Kerti orgona bokor
Syringa vulgaris (többszínű, telt virágú)

3-5 méter magasra növő cserje. Széles, tojás-
dad levelei szíves vállúak, ép szélűek. Illatos vi-
rágai 10-20 cm hosszú bugákban április-május-
ban nyílnak. A szárazságot is tűri. Száraz helyen 
öntözés nélkül azonban nem díszít.

39 Kerti tamariska
Tamarix tetranda
Tavasszal virágzó, 

igénytelen, száraz-
ságtűrő nagyra növő 
díszcserje, vagy kisebb 
fa. Rózsaszín virágai 
májusban a vesszők 
teljes hosszában rövid 
ál füzérekben nyílnak. Lombja igen későn, a 
májusi virágzáskor kezd hajtani!

40 liliomfa (lila)
Magnolia „Galaxy”

5-6 méter magasra növő, illatozó cserje. Sö-
tét-, vöröses-lila virágai elérhetik a 8-10 cm-es 
nagyságot. Kezdeti években főleg függőlegesen 
nő. Két-három héttel később kezd virágozni, 
mint sok más magnólia elkerülve ezzel a késő 
tavaszi fagyok okozta károkat.

41 Teltvirágú babarózsa
Prunus triloba Multiplex
2,5 méter magas cser-

je. Virága tömve teltek, 
lombfakadás előtt, az éves 
vesszők teljes hosszában 
nyílnak, rózsaszínűek. Üde 
talajba, napra ültessük. Vi-
rágzás után meg kell met-
szeni.

42 Csavart fűz
Salix matsudana 
„Tortuosa” 
Gyors növekedésű, 

csavart vesszőjű, kö-
zepes méretű díszfa. 
8-12 m-es magassá-
gig növő csavarodott 
ágakkal rendelkező 
4-9 m széles fa. Le-
velei keskenyek és az 
ágakhoz hasonlóan 
csavarodottak. Nem 
válogat a talajfajták között. Napos helyre, a nagy 
széltől mentes helyre ültessük. 

43 Fehértarka levelű som
Cornus alba „Gouchaultii”

Felállóágú cserje, mely télen ragyogó korall-
piros vesszőjével, nyáron tarka levelével díszít. 
Csaknem szabályos gömb alakú. Közepes növe-
kedésű, leggyakrabban 100-200 cm magasságot 
elérő cserje. Májusban és júniusban virágzik.

44 Nyáriorgona, törpe, fehér
Buddleja davidii „White Ball”

Törpe növekedésű, gömb alakú 1,5 mé-
ter magas ívesen széthajló ágú, fehér virágú 
nyáriorgona fajta. Fehér virágait nyáron hozza 
és késő őszig mutatja. Virágai nagyon illatosak, 
pillangók és nektárt gyűjtő méhek látogatják.

45 Nyáriorgona, rózsaszín, nagyvirágú
Buddleja davidii „Pink Delight”

Nyáriorgona, rózsaszín, 2-3 m magas, gyors 
növekedésű, tojásdaddá váló, lándzsás, zöld 
lombú, lombhullató cserje. Virága illatos nagy 
rózsaszín bugavirágzat. Virágzása július elejétől 
indulva, akár októberig is eltarthat. Virágai ez-
alatt folyamatosan nyílnak. Napos helyre ültes-
sük. Öntözése csak a hosszan csapadék nélküli 
időszakban szükséges. 

46 labdarózsa
Viburnum opulus „Roseum”

Kedvelt virágos, felálló ágrendszerű, oldalágai 
bókoló, 3-4 m-es, látványos díszcserje. 5-10 cm 
karéjozott levelei közép zöldek, melyek ősszel 
pirosra színeződnek. Május-júniusban hozza 
kezdetben zöldes fehér, majd hófehér, gömb 
alakú, hógolyóra emlékeztető virágzatát. Lom-
bozata ősszel narancsvörösre színeződik. Napos 
helyen dúsan virágzik.

47 Illatos bangita
Viburnum burkwoodii

Illatos bogernyőben nyíló virágai miatt kedvelt 
cserje. 1,5-2 méter magasra nő. Nem örökzöld, 
hanem télizöld növény, ami azt jelenti, hogy 
levelei áttelelnek és csak tavasszal, fokozatosan 
cseréli őket. Sövények, útszegélyek beültetésére 
alkalmas, jól társítható. Hálás, dekoratív cserje, 
ami nem igényel sok gondozást jó tűrőképes-
ségű, talaj iránt igénytelen, napos-félárnyékos 
helyeket kedvel.

48 Fehér hóbogyó
Symphoricarpos albus
1-1,5 méter magas 

terjedő, vékony ágú 
lombhullató cserje. 
Fehéres rózsaszín vi-
rágai nem feltűnőek, 
június augusztusban 
nyílnak.

Termése gömbölyű 
hófehér bogyók, melyek sokáig a bokron ma-
radnak. Napos és árnyékos helyre is egyaránt 
felhasználható. Talajban nem válogatós, a szeny-
nyezett városi klímát is jól tűri. 

49 Kerti madárbirs
Cotoneaster
horizontalis
Szép, ősszel színe-

sedő levelű alacsony 
lombhullató bokor. 
Burjánzó, halszálka 
szerű ágai egész évben 
vonzóak. Zöld, kis ke-
rek levelei ősszel fan-
tasztikus árnyalatú narancssárga és piros színt 
vesznek fel. Virágzás után megjelenő bogyói, 
termései élénkpirosak. Jó szárazságtűrő bokor, 
napos, vagy félárnyékos helyre, bármilyen talaj-
ba ültethetjük. Magassága 60-90 cm, szélessége 
150-240 cm. (folytatás a 25. oldalon)
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50 Fagyal
Ligustrum ovalifolium

Elsősorban nyírott sövényként kedvelt, de kerí-
tések, házfalak takarására is alkalmas. Értékét az 
egész évben üde zöld lombja, sárgásfehér, illatos 
bugában nyíló virágai jelentik. Magassága 3-5 
méter, mereven felálló ágú cserje. Fénylő, sötét-
zöld levelei vannak, melyek az erős téli fagyokig 
a vesszőkön maradnak. Növekedése gyors, inten-
zív. Talajban nem válogat. Jó várostűrő, kiváló 
fagytűrő, edzett, strapabíró növény. Napos, félár-
nyékos fekvést kedveli. Élő sövényként ültessük 
2 sorba cikk-cakk formában, térelválasztóként 
elég 1 sorban. Ültetési távolsága 25-30 cm.

51 Magyal
Ilex meserveae, „Blue Princess”

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

52 Örökzöld
mirtuszlonc
Lonicera nitida 
„Maigrün”
Laposan növő, élénk-

zöld levelű talajtakaró 
cserje. 50-80 cm ma-
gas, sűrű ágú, ívesen 
elterülő cserje. Örök-
zöld, levelei fényesek. 
Nagyon edzett, jó tűrőképességű növény.

53 Puszpáng (Buxus)
Buxus sempervirens
Tömött, lassú növe-

kedésű, fényes, apró 
levelű örökzöld cserje. 
Sötétzöld bőrszerű, 
fényes levelei egész 
éven át díszítenek, a 
legnagyobb fagy sem 
tesz kárt benne. Sűrű 
bokrot nevel, jó körül-
mények között 3-4 méter magasra növekszik. 
Illatos, krém-sárga virágai április-májusban 
nyílnak. Teljes napra, vagy teljes árnyékba is ül-
tethető. Fontos hogy a magas vízigénye mellett 
a magas hőigénye is ki legyen elégítve. Kitűnően 
bírja a metszést. Sövénynek ültetve 40 cm-es tő-
távolság ajánlott.

54 Arany hamisciprus
Chamaecyparis
lawsoniana Stardust
Gyors növésű, nagyra 

növő, kúp alakú örök-
zöld növény, mely a 15 
métert is elérheti kifejlett 
nagyságában. Lombo-
zata teszi különlegessé, 
mely tollszerű, finoman 
bókoló. Színében vál-
tozatos, zöld, arany és 
kékes változatok is meg-
találhatók. Talajban nem 
válogat. Téli fagytűrése 
jó, a szárazságot azonban 
nehezen viseli.

55 Kék kúszó henyeboróka
Juniperus horizontalis Blue Chip

Feltűnően szép, ezüstös-kék színű, puha lom-
bú, tűlevelű, tollszerű hajtásszerkezetű, 20-30 
cm magas, szőnyegszerűen beteríti a talajt. Las-
san növekszik. Hajtásai, ágai a talajon hevernek 
és alig 30 cm magasra nőnek. Napos helyet 
kedveli, intenzív kék színe érdekében feltétlenül 
mészmentes talajba ültessük! Szárazságtűrő faj-
ta, nem fagyérzékeny. 

56 Virginiai boróka
Juniperus virginiana
Blue Arrow
Keskeny oszlopos nö-

vekedésű, kék lombú 
fajta. 5-6 méter ma-
gasra nő. A metszést jól 
tűri. Talajigénye: átla-
gos kerti talaj.

57 Cukorsüveg fenyő
Picea glauca „Conica”
Az egyik legis-

mertebb törpefe-
nyő. Idős korára 
a magassága eléri 
a 150-180 cm-t, 
szélessége pedig 
a 80-100 cm-t. 
Növekedésére az 
évi 6-8 centimé-
ter jellemző. Sza-
bályos, széles, na-
gyon tömött kúp 
alakú növény. 
Tűlevelei aprók, 
lágyak, világos-
zöld színűek. Na-
pos, félárnyékos 
helyet, rendszeres 
öntözést igényel.

58 Fodroslevelű
borbolya
Berberis gagnepainii
2 m magas örökzöld 

díszcserje. Levelei csil-
logó élénkzöldek, hosz-
szúkás alakúak, szélük 
hullámos. Május-júni-
usban hozza hármas-tí-
zes csoportokban nyíló 
fénylő aranysárga virágait. Edzett, tűrőképes faj.

59 Smaragd tuja
Thuja occidentalis
„Smaragd”
5-6 m magassá-

got is elérő, karcsú, 
kúpalakú növény. 
Telet jól viseli. Szí-
nét télen is meg-
tartja. Gyors nö-
vekedésű. Talajban 
nem válogat, átla-
gos vízigényű, sze-
reti a napos tereket.

60 Törpe gömb nyugati tuja
Thuja occidentalis „Danica”
Magassága 80-

100 cm, melyet sok 
év alatt ér el. Leve-
lei fényesek, zöldek, 
télen kissé barnul-
nak. Kötöttebb, 
lazább talajba is 
kerülhet egyaránt. 
Fagytűrő, talajban 
nem válogat, átlagos vízigényű, napos vagy fél-
árnyékos helyeket kedveli.

61 Ezüstfenyő
Picea pungens
f. galuca
Örökzöld fe-

nyő. Teljesen 
télálló. Szabályos 
koronát nevelnek 
és szárazságtűré-
sük jó. 20-30 m 
magasságot is elér 
kifejlett nagyság-
ban. Jól viseli a 
városi környezetet, minden talajon megél, na-
pos, félárnyékos helyet kedveli.

62 Szőnyeg madárbirs
Cotoneaster dammeri Eichholz

Szőnyeg madárbirs elfekvő ágú, örökzöld leve-
lű talajtakaró bokor, magassága 30-40 cm. Apró 
levelei kékeszöld színűek. A szőnyeg madárbirs 
kiváló talajtakaró növény

Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

környezetvédelmi és közbiztonsági referens,
projektiroda munkatársa

JAVASOlT ÖRÖKZÖld díSZNÖVéNyEK
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köszönetnyilvánítás, emlékezés

Köszönjük az együttérzést mindazon rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

NAGy NáNdOR
temetésén részt vettek,

fádalmunkat enyhíteni próbálták.
„Ő már ott van, ahol nincs fádalom,

csak örök béke és nyugalom.” A gyászoló család

„Elmegyek, mert el kell mennem... 
Az elválás nagyon nehéz... belátom! 

Szólítottak, nincs mit tennem... 
Isten veled földi élet... s családom! 
Elmegyek, mert el kell mennem... 

Hogy elköszönni sem tudtam... sajnálom, 
Tudjátok, kiket szerettem 

A síron túl is örökké...imádom! 
Elmegyek, mert el kell mennem... 

Vár rám az ismeretlen... hosszú álom 
Míg éltem szívem és lelkem 

Néktek adtam... hát ne fájjon halálom!”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

RAdICS FlÓRIáN
temetésén megjelentek, elkísérték őt utolsó útjára,

mély fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
Szerető felesége és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

JAlOVECZKI IRéN
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak és ismerősöknek,

akik édesapánk, papánk, dédpapánk,

BERéNyI Pál
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, csokrot,

virágot hoztak, fájdalmunkat enyhítették.
„Tiéd a csend és a nyugalom,

miénk a könny és a fájdalom.”
A gyászoló család

Emlékezés

KOVáCS SáNdOR
és

SŐREGI TERéZIA
28 éve elhunytakra és elhunyt gyermekeikre, 

láSZlÓRA,
SáNdORRA és IlONáRA.

„Amíg éltetek szerettünk, s amíg élünk, el nem feledünk.”
A család

Emlékezés

Pál ANTAl
halálának 10. évfordulójára.

„Pihenj, pihenj a csendes hant alatt.
Adja meg a túlvilág azt, amivel az élet adós maradt.”

Szerető feleséged



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2016/5 27

Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István u. 10.

Tel.: 70/224-4179
Szemvizsgálat minden pénteken 14.30-tól (bejelentkezés alapján).

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
Bejelentkezés személyesen, vagy telefonon.

JúNIuSI AKCIÓ!
Nyugdíjas kedvezmény

komplett szemüvegre: -20%
Napszemüvegek: -20% kedvezmény

Keretakció: -20% kedvezmény
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

* Az akció 2016. április 11-ig vagy a készlet erejéig tart. Az ajándék feltétele 
a hallásvizsgálaton való részvétel és jelen hirdetés felmutatása.

HALLÁSA AKTÍV ÉLETÉNEK KULCSA

„ A hallókészülék szakmai munkámban fantasztikus 
segítség, észrevétlenül megbújik a fülben, szinte 
láthatatlan. Segítségével a kollégákat tökéletesen 
hallom. Ez a legfontosabb számomra.”

Király Levente, a Nemzet Színésze
rátalált a tökéletes megoldásra

VEGYEN RÉSZT DÍJMENTES HALLÁSVIZSGÁLATON!

Most egy MINŐSÉGI edényfogó kesztyűvel ajándékozzuk meg*.

5100 Jászberény, 
Thököly út 30.

Bejelentkezés: 
06-57/402-520

Franciaágy eladó. 
Telefon: 30/9772-665, 57/950-107

*
Jászfényszarun Rózsa Presszó bérbeadó.

Nemcsak vendéglátásra.
Érdeklődni: +36-30/359-0342, Csúz Sándor

*
Elektromos kerékpár eladó!
Telefonszám: 06 57/422-723

apróhirdetés

szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

földszinti kistermében 9-11 óráig.

Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618. Hívható hétfőtől péntekig napközben.

Konténeres sittszállítás
Rendelhető: +36-20/621-8848

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Színházbajárók Baráti Köre a Bu-
dapesti Operettszínházba Operettbarátok bérletre – kellő számú 
jelentkezés esetén – az előadási napokon 15 órakor különjáratú autó-
buszt indít. Az előadások:

· 2017.01.17. 17 óra (kedd) Isten pénze – musical
· 2017.03.14. 17 óra (kedd) Csínom Palkó – varázsos operett
· 2017.04.24. 17 óra (hétfő) Sybill – nagyoperett
· 2017.05.08. 17 óra (hétfő) Abigél – musical
A négy előadásos bérlet: I. helyár: 9800 Ft/fő II. helyár: 8000 Ft/fő 

plusz alkalmanként 1300/fő buszköltség.
Jelentkezni a +36-30/337-3336 mobil számon 2016. június 

 30-ig Tóth Tibornál lehet. Tóth Tibor

Aki szeretne csatlakozni a Szigligeti Színház Örkény bérleteseinek 
táborához, azt szeretettel várjuk! A vasárnap délután 3 órakor kezdődő 
előadásokra mindig 1 órakor indul a különjáratú busz.

A 6 produkcióra szóló bérletek ára.:12.500, 10.500, 8.600 Ft. Azo-
kat most kell megvásárolni, míg a buszköltséget az előadások napján 
fizetik a résztvevők. Előadások: Anconai szerelmesek, Vidám kísértet, 
Szent Johanna, My Fair Lady, A kőszívű ember fiai, Naftalin. A sokat 
ígérő műsorterv és minden egyéb információ megtekinthető a színház 
honlapján (www.szigligetiszinhaz.hu). 

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

Budapesti operettszínházba
a 2016/17-es évadra

kedvező bérleti felhívás

színházbérlet
az új évadra szolnokra

Szeretnénk ezúton is megköszönni a Gon-
dozási Központnak Jaloveczki Irénnel való 
szeretetteljes, segítőkész munkáját.

Huga, Tősérné Jaloveczki Magdi és családja

köszönet
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kitört a nyár, jön a buli!

programajánló

Czene Márta kiállítása

Június
4. 17:00 Trianoni megemlékezés a körforgalomnál,
  majd szentmise a templomban
5. 11:00 Bérmálás a templomban
9. 17:00 Tulipánvarázs – Erdélyi Anikó képei kiállításának
  megnyitója és meditáció a művelődési házban
10–12.  Karate edzőtábor a vadászháznál
14. 18:00  Hamlet – mozgásszínház előadás a művelődési házban
17. 17:00 Tanévzáró Te Deum a templomban
18. 9:00 Iskolai ballagási ünnepség 
18. 19:00 Pagoda koncert a főtéren Rock A Drog zenekar
20–24.  Iskolai napközis tábor
27–július 1.  Penczner Pál tánctábor a Kisiskolában

Július 2. 18:30 Fortuna Együttes vendégjátéka Jászdózsán a falunapon

További időszaki kiállítás: 
· Templomon innen és túl – gyermekrajzpályázat kiállítása
 a művelődési házban
· Szepessy Béla grafikusművész kiállítása a Régi Kaszinó étteremben

állandó kiállítások:
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál Jézus és a 12 apostol grafikái
  a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében

Bővebb információ a www. jaszfenyszaru.hu honlapon és a facebook-on.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! Katinka

Szezonnyitó Pagoda koncert 2016. június 18-án, szombaton 19 órakor.
Hard blues és rock számokat szólaltat meg Jászfényszarun

a főtéren a jászberényi Rock A drog zenekar.
Eső esetén a koncert helyszíne a művelődési ház nagyterme.

Mindenkit szeretettel vár ingyenes programjára
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár!

Tulipánvarázs
Erdélyi Anikó 

rajzainak kiállítása

Megnyitó: 
2016. június 9. péntek 17 óra

Közreműködik:
Hornyák Boglárka furulyán

Megnyitja:
Bordásné kovács katalin

igazgató

Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár Jászfényszaru

A megnyitó után szeretettel várjuk
az érdeklődőket egy közös meditációra!

Trianonra emlékezünk
Jászfényszaru Város Önkormányzata a Trianoni békeszerződés évfordu-

lóján, június 4-én 17 órakor a hagyományokhoz híven megemlékezésre 
vár mindenkit a 32-es út melletti körforgalomnál található emlékműnél. 

Az események kapcsán Dr. Palencsár Csaba Ernő osztja meg gondola-
tait. Közreműködik: Bója-Kovács Andrea narrátor, Matécsa László vers-
mondó és Tóth Mercédesz hegedűs.

Ezt követően 18 órakor Kiss Gábor esperes plébános, érseki tanácsos 
tart ünnepi szentmisét a templomban, majd mécsest gyújtunk az I. világ-
háborús emlékműnél.

„Párhuzamos Történe-
tek” címmel, Czene Már-
ta műveiből nyílt kiállí-
tás április 19-én a Régi 
Kaszinó étteremben. A 
képek az itthoni kortárs 
realista festészet gyöngy-
szemei, a művésznő több 
nemzetközi megmérette-
tésen is nyert díjakat.

A festődinasztia leg-
ifjabb tagja kiállítását 
Mátyássy Gábor festő-
művész tanár nyitotta 
meg, a műsorban közre-

működött Tóth Mercédesz, aki gyönyörű hegedűre írt dalokkal szóra-
koztatta el a jelenlévő érdeklődőket. A tárlatot május 20-áig láthatta a 
nagyérdemű. Szöveg: Róbel Gábor · Kép: Glonczi Rudolf


