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„JÁSZFÉNYSZARU KITÁRTA KAPUIT”
Beszámoló a XXIV. Jász Világtalálkozó eseményeiről
A jászok nagyszabású fesztiváljának, a Jász Világtalálkozónak
évről évre más település ad otthont. A tavalyi jászladányi rendezvényen deklarálták, hogy a 2018. évi találkozót, amely sorrendben
már a huszonnegyedik, Jászfényszaru rendezi.
Kevéssel ezután a városvezetés fórumot tartott a Városházán, amelyre
meghívták mindazokat, akikre a rendezvény szervezésében, megvalósításában számítottak.
Jászfényszaru nem titkolt célja volt új elemekkel is gazdagítani a háromnapos fesztivál programját, bemutatni olyan különlegességeket,
amelyek csak erre a városra jellemzőek.
A programok kidolgozása, a tervezés, a megvalósítás sok száz fényszarui ember idejét, energiáját igényelte, a város intézményeinek
munkatársain és a helyi civil szervezetek tagságán túl számos más önkéntesét is. S utólag elmondhatjuk, nem volt hiába: Jászfényszaru jó
hírnevét most is erősítette.
(folytatás a 2–3. oldalon)

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony
köszönti a találkozó résztvevőit. Fotó: BZS
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a

Jászfényszaru Város Önkormányzata szeretettel meghívja Önt
2018. évi Szent István-napi ünnepségére és az azt követő műsorokra.

Augusztus 19. vasárnap
15:00 V. Jászfényszarui Művésztelep kiállításának megnyitója
a Régi Kaszinó étteremben
Köszöntőt mond: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Művészeket bemutatja: Bugyi István József grafikusművész
Kiállítást megnyitja: Lisányi Endre művészettörténész
Közreműködik: Kotán Eszter versmondó
16:30 Városi díszünnepség, kitüntetések átadása a főtéri színpadon
Köszöntőt mond: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Pócs János országgyűlési képviselő
Az új kenyeret megáldja: Kiss Gábor plébános,
címzetes esperes, érseki tanácsos
Az új kenyeret megszegi: Ézsiás Barnabás regnáló jászkapitány
Ünnepi szónok: Dr. Berkó Attila kormánymegbízott
Közreműködnek: Fundák-Kaszai Lili és Fundák Kristóf
– Örökség alkotói díjasok,
Örökös Aranygyöngyös és Aranysarkantyús táncosok,
a Népművészet Ifjú Mesterei
Berze Anna versmondó

Kísérőprogramok:
14:00 Helyi termékek bemutatója a főtéren
Gyümölcsszobrász bemutató
– Osztrovszki Ildikó olimpiai ezüstérmes
18:00 Térzene és gasztroudvar a Kisiskola parkolójában
thyssenkrupp autós bemutató a Városháza mellett
19:30 Kowalsky meg a Vega koncertje a főtéri színpadon
21:00–23:00 DJs: ZAREH KAN & GOLDSOUND
a főtéri színpadon
22:00 Tűzijáték a vásártéren
Augusztus 20. hétfő
8:00 Ünnepi szentmise, kenyérszentelés a templomban
A misét celebrálja: Kiss Gábor esperes plébános,
érseki tanácsos
15:00 Kemence ünnepe a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél
(Tájház) a FÉBE szervezésében
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

dr. Voller Erika
jegyző
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„JÁSZFÉNYSZARU KITÁRTA KAPUIT”
Beszámoló a XXIV. Jász Világtalálkozó eseményeiről
(folytatás az 1. oldalról)
A világtalálkozó eseményeinek sorában elsőként említjük a Jász Múzeumban június 28-án csütörtökön megnyílt nagyszabású régészeti
kiállítást, A Jászság kapuját. A vitrinek, installációk, tablók kivétel
nélkül Jászfényszaru kulturális emlékeit mutatják meg az érdeklődőknek. A résztvevőket Hortiné dr Bathó Edit múzeumigazgató és
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntötte. A kiállítást
dr. Selmeczi László régész nyitotta meg.
Június 29-én pénteken délután a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár klubtermében került sor az elmúlt évben megjelent Civil
kurázsi című kötet bemutatására, melyről jelen lapszámunkban olvasható tudósítás.

A Kereskedelmi, Szolgáltató és Információs Pont ünnepélyes átadása.
Fotó: Pető István
A XXIV. Jász Viálgtalálkozó ünnepélyes megnyitója 15 órakor kezdődött a Kisszínpadon.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntőjében elmondta, milyen megtisztelő érzés számunkra, hogy a 25 éves városi címmel
rendelkező Jászfényszaru adhat helyet a XXIV. Jász Világtalálkozónak
a dr. Dobos László által vezetett Jászok Egyesülete partnerségében.
A polgármester asszony elismeréssel szólt az előkészületekben közreműködő kollégáiról, közösségekről, a segítőkész lakosságról, majd e
szavakkal nyitotta meg a háromnapos rendezvényt: „Üdvözlök mindenkit! Jászfényszaru kitárta kapuit, várjuk önöket!“
Ezután Kovács Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte a világtalálkozó résztvevőit.
Elmondta, hogy a jászok sohasem adták fel a lelkükben mélyen élő
érzést, szabadnak kell lenni. Ha kellett, karddal vívták ki, ha kellett,
csengő rajnai forinttal váltották meg szabadságukat. Ezzel utalt az
1745. évi jászkun redemptióra, mely történelmi esemény emlékére
rendezik a jász világtalálkozókat.
A jászok és kunok az idők során nem elszigetelődtek a Kárpát-medencében, hanem egybeolvadtak a magyarsággal, amely által egymást
is erősítették. Az ilyen találkozók azért fontosak, hogy a hagyományok
tovább éljenek nemzedékről nemzedékre, erősítve a nemzetet.
Dr. Piroska Miklós, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke méltatta a
jász települések és a közgyűlés munkáját, amely eredményeként sok sikeres pályázat született. Elmondta, Jászfényszaru nagymértékben járul
hozzá a térség fejlődéséhez.
A város eredményei jól láthatók nemcsak a hagyományőrzésben,
hanem a fejlesztésekben is. Jászfényszaru a Jászság kapuja, a Jászság
motorja is, mert minden tekintetben elöl jár az elsők között.
Horváth Áron, a helyi általános iskola 7. osztályos tanulója – tavaly
a Fölszállott a páva vetélkedő országos döntőjének első helyezettje –
cimbalomjátékában gyönyörködhetett a megnyitó ünnepség közönsége, amelyet később a Városházán Fekete Csilla egyetemi hallgató
zongorajátéka követett.

A frissen felújított Régi Parókia – új nevén Kereskedelmi, Szolgáltató és Információs Pont – épületének ünnepélyes átadása előtt Solti
Lilla, az MTV külügyi szerkesztője, a nap műsorvezetője ismertette Jászfényszaru „Zöld Város“ projektjét, melynek keretében ezt az
épületet is felújították. Az új funkcióval bővült, jó ízléssel kialakított
termekben több kiállítást is láthattunk. A XXIV. Jász Világtalálkozó
tiszteletére rendezett kiállítások – melyek alkotóit Bordásné Kovács
Katalin, a helyi közművelődési intézmény igazgatója mutatta be a
megnyitón – még további helyszíneken ma is látogathatók. Jelen lapszámunkban az érdeklődők tájékozódhatnak a kiállítások helyéről és a
nyitvatartási időkről.
A program a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében folytatódott, ahol a Cigánykéretőt mutatta be teltház előtt a
jászfényszarui cigány színjátszó csoport Kovács Timea rendezésében.
Június 30-án szombaton 9 órakor kezdődött a jászok főpapi szentmiséje a templomban, amelyet dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrált. Az Egri Egyházmegye főpásztorát illő tisztelettel köszöntötte – a
megjelent hívekkel egyetemben – Kiss Gábor jászfényszarui plébános,
érseki tanácsos, érdemes esperes. A szentmisén közreműködött Szabó
Krisztina énekművész, Molnár Tamás egyházzenész, kántor-karnagy,
a jászfényszarui iskolás gyermekek kórusa és a felnőtt kórus Sándorné
Tóth Éva kántor vezetésével. A szentmise után kezdődött a találkozóra
érkezett küldöttségek hagyományos ünnepi felvonulása a Szentcsalád tértől a művelődési házig s onnan vissza a Nagyszínpad előtti térre.
Huszárok, mazsorettek, zenészek, hagyományőrző csoportok, lovasok,
hintók, fogatok tették még látványosabbá a vidám, színes ünnepi felvonulást, mely Jászfényszaru apraja-nagyját is a főutcára csalogatta. 30
település táblái mögött vonultak a város vendégei. A sort a legnépesebb jászfényszarui csapat mögött az íjászok zárták.
Pontban délben megszólalt a fényszarui harang a Magyar Rádió közvetítésében, mely harangszó a díszünnepség kezdetét is jelezte. Az ünnepség műsorvezetője, Cserháti Ágnes televíziós műsorvezető, a Nem
zeti Közszolgálati Egyetem oktatója sok értékes információt osztott
meg a folyamatosan érkező vendégekkel. Beszélt a redemptióról, amikor a jászok és a kunok a szabadságukat megválthatták Mária Teréziától 1745. május 6-án. A rendszerváltozás után ezt a napot emléknappá
nyilvánították. A jászok és kunok eme nagy ünnepe alkalmából tartják
1995. óta a jász világtalalálkozókat, ezzel is tisztelegve szabadságszerető őseik emlékének.
A díszünnepséget megtisztelte jelenlétével Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, Pócs János országgyűlési képviselő, dr. Kállai Mária
országgyűlési képviselő, dr. Berkó Attila megyei kormánymegbízott,
Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára, alkotmányjogász, dr. Sziráki András, a JNSZ Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Dobos Róbert, a Jászberényi Járási Hivatal vezetője, Vári Nagy Judit, a Jászapáti Járási Hivatal
vezetője, dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke, Borbás
Ferenc regnáló jászkun főkapitány, Bertalan János regnáló jászkapitány, Ézsiás István, az első jászkapitány, Tóth Lajos nagykun és Bálint György kiskun kapitányok, Lee Chun Jae Samsung-elnök s az
általa vezetett delegáció, Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.
Elhangzottak Jászfényszaru díszpolgárainak nevei: (+) Penczner Pál,
prof. dr. Dobák Miklós, Szabó Imrefia Béla, dr. Facskó István, dr.
Lakatos Béla, Siho Jang, Török Sándor, dr. Kis Zoltán, (+) dr. Kuti
György, Langó Péter, Tóth Tibor. Török Sándor és dr. Kis Zoltán
üdvözletét küldte a jász világtalálkozó résztvevőinek.
Az ünnepséget megtisztelte megjelenésével Jászfényszaru város képviselő-testülete, az itt élő lakosság, az elszármazottak és az eseményre
érkező vendégek.
Prof. dr. Dobák Miklós, városunk díszpolgára az elszármazottak
nevében üdvözölte a megjelenteket, arról szólt, hogyan éljük meg a
kettős jász-magyar identitásunkat. Beszéde után kezet fogott a színpadon sorakozó fényszarui összevont kórus néhány tagjával, megerősítendő, hogy az össztartozás érzése ne múljon el.
(folytatás a 3. oldalon)
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„JÁSZFÉNYSZARU KITÁRTA KAPUIT”
Beszámoló a XXIV. Jász Világtalálkozó eseményeiről
(folytatás a 2. oldalról)
Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntötte a jászok együtt ünneplő
nagy közösségét. Az együtt ünneplés együvé tartozást jelent – mondta
polgármester asszony –, az együvé tartozás pedig nemzetet alkot és
éltet, ahogyan a jászok is tovább éltetik hagyományaikat. A hagyományok tovább éltetésének fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében
Pócs János országgyűlési képviselő. Jakab István a jászokkal a Parlamentben való emlékezetes találkozásáról beszélt, mint mondotta, a
jászok példát mutatnak szabadságszeretetből, összefogásból, gazdasági
eredményeik is példa értékűek.
A jászok nagykönyvét a Jász Múzeum igazgatója, Hortiné dr. Bathó
Edit adta át a találkozót renedező város részére, melyet a polgármester
asszony vett át dr. Voller Erika jegyző és Mészáros László nyugalmazott címzetes főjegyző kíséretében. A találkozó ideje alatt a díszes
könyvbe minden résztvevő bejegyezhette nevét és települését, üzenetet
hagyva az utókornak.
A Jászok Egyesülete budapesti székhellyel működő civil szervezet,
mely több évtizede őrzi a jász hagyományokat, igyekszik összetartani
a szülőhelyüktől távol élő jász polgárokat. Az egyesület legnagyobb kitüntetését, a Jászságért díjat dr. Dobos László elnök adta át a tizenegy jelöltből kiválasztott jászfényszarui Tóth Tibornak több évtizedes
helytörténei munkásságáért. Az egyesület Jászsági Civil Vándordíját
idén a Jászapáti Honismereti Szakkör részére adományozták.
A díszünnepségen a Magyar Iparkamara elismerését vehették át gazdaságélénkítő munkájukért dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő,
a korábbi időszak kormánymegbízottja és Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester dr. Sziráki András megyei elnöktől.
A háromnapos rendezvény legmeghatóbb perceit élhettük át az Iglice és a Hagyományőrző táncegyüttes lélekmelengető produkcióját
látva. A táncosok Péter Szilárd és Vajai Franciska koreográfiájára táncolták el a redemptio történetét, melynek hiteles történelmi hátterét
Kotánné Kovács Tímea készítette elő.
A díszünnepség első részében megjelenő Mária Terézia udvarát és a
redemptio eseményét megidéző élőképek, melyeket Bordásné Kovács
Katalin rendezett, jól előkészítették a helyi néptáncosok ünnepi műsorát. Az élőképek különlegességét adta, hogy Mária Teréziát a városavató ünnepség napján született Palócz Zsóka jelenítette meg.
A jász világtalálkozók hagyományos ceremóniája az új jászkapitány beiktatása és ünnepélyes fogadalomtétele. A megtisztelő címet
a jászfényszarui Ézsiás Barnabás viseli egy esztendőn át. A ceremóniát megelőzően Bertalan János leköszönő jászkapitány beszámolóját
hallottuk. Borbás Ferenc jászkun főkapitány köszöntője után pedig
Ézsiás István, az első jászkapitány emlékezett vissza az általa betöltött
kapitányi feladatokra.
A díszünnepség befejező pillanatai következtek. A stafétabotot és
ezzel a XXV. Jász Világtalálkozó rendezési jogát Lukácsi György Jászkisér város polgármestere vette át Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonytól, és invitálta szíves szóval a látogatókat a találkozóra.
Ezután a jász települések polgármesterei felsorakoztak a színpad előtt,
hogy átvegyék és szabadon engedjék a szabadság és összetartozás szimbólumát jelképező galambokat.
A találkozóra érkezett látogatók a programok sokaságában válogathattak délutántól késő estig.
Az Erdei Gábor és Radics Félix vezette Lumina Cornu klub által
a Kisszínpad mögött berendezett, újdonságnak számító IV. Béla-udvarban számtalan interaktív történelmi játék és szórakoztató program
várta az érdeklődőket. A jászsági íjászok összevont népes csapata Tóth
Norbert szervezésében nyílzáporral – egyszerre 100 nyíl szállt a levegőben! – látványos, izgalmas bemutatókkal szolgált.
A Nagyszínpadon Ézsiás Vencel kezdeményezésére az I. Bajuszmustra zajlott Szilágyi Péter, a Magyar Bajusz Társaság kapitánya
vezetésével, majd a Jászok a művészetekben című műsor keretében 12
csoport mutatkozott be.
A délutáni programokat Berzéné Magyar Krisztina konferálta.
Este 7 órakor kezdődött az önkormányzat „ajándéka”: Rúzsa Magdi fergeteges koncertje, amelyen minden korosztály jól érezte magát.

A koncert előtt és után más-más stílusú zenével szórakoztatták közönségüket a Cozombolis és a Dűvő zenekar. A Zsámboki Zsolt és
Karizs Evelin szervezte látványos éjszakai fogathajtó verseny után következett egy másik látványosság: tüzijáték a főtéren a nap zárásaként.
A harmadik napon, július 1-jén a műsorvezetői teendőket Csomor
Csilla színművész látta el. Ez a nap már a záróünnepségre való készülődés jegyében zajlott, ám ez nem jelentette a programok elapadását.
Sőt!...

Fogatosok az ünnepi felvonuláson. Fotó: Pető István
A világtalálkozóra való készülődés időszakában több olyan vetélkedő/erőpróba/verseny is meghirdetésre került, amelyek eredményhirdetése, illetve lebonyolítása a találkozó harmadik napján történt,
például: A Sárkánygödör legendája meseíró verseny, a Jászfényszaru
tortája pályázat ismertetése, a főzőverseny ételeinek elkészítése, a süteménysütő versenyre készült Redemptio szelet bemutatása, illetve a
Lovász Dénes és Pál Károly szervezte veterán autók bemutatója és
felvonulása, a fogathajtó verseny a Pipacs utcai Lovaspályán, és a jász
Virtus vetélkedő a Lehel-tónál kialakított kalandparkban.
A művészeti csoportok és szólisták bemutatkozásának II. részében
összesen 20 produkciót láthatott a közönség. Ebéd és az eredményhirdetések után a két város, Jászfényszaru és Jászkisér felnőtt tánccsoportjai tették emlékezetessé a záróünnepség utolsó perceit.
Este a Golf együttes, valamint Jáger János és barátai zenéltek a
főtéri Nagyszínpadon.
A háromnapos fesztivál kisérő programjaként faházakban bemutatkoztak a jász települések, a Kézművesek utcájában ételeket, italokat,
ajándéktárgyakat vásárolhattunk, a kisvonattal két napon át városnéző körutat tehettünk. A népi játszótéren érdekes foglalatosságok
várták a gyermekeket.
És „csak úgy” is lehettünk a városban, sétálhattunk vagy üldögélhettünk kicsit a templomkert parkjában, találkozhattunk rég látott
ismerőseinkkel, beszélgettünk egy jót új barátainkkal.
Újságunk jelen és következő lapszámaiban további cikkek, tudósítások olvashatók a XXIV. Jász Világtalálkozó eseményeiről.
Sugár Istvánné

Jászfényszaru valamennyi lakosának köszönjük,
hogy munkájával hozzájárult ahhoz,
hogy településünk méltó helyszíne lehetett
a XXIV. Jász Világtalálkozónak.
Győriné dr. Czeglédi Márta – polgármester
Győri János Bertalan – alpolgármester
Dr. Voller Erika – jegyző
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A Jászok nagykönyvének
ünnepélyes átvétele
A Jász Világtalálkozó díszünnepségén Hortiné dr. Bató Edit, a Jász
Múzeum igazgatója átadja a Jászok nagykönyvét Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonynak, hogy a XXIV. Jász Világtalálkozó
résztvevői is megörökíthessék benne kézjegyüket az utókor számára.
A Jászok nagykönyvét 2013-ban nyitották meg Jászberényben a
XIX. Jász Világtalálkozó alkalmával. Ünnepélyes átadása, új programelemként, akkor épült be a világtalálkozó eseményei közé. Azóta
minden évben a világtalálkozó díszünnepségén adják át a rendező település polgármesterének. A rendezvény ideje alatt minden látogató
beleírhatja nevét, tanúsítva ezzel is, hogy részt vett a jászok legnagyobb
összejövetelén.
Kép és szöveg: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna

A Jászság kapuja, Jászfényszaru – Kiállításajánló
A Jász Világtalálkozó kezdő napja előtt 2018. június 28-án Jászberényben, a Jász Múzeumban jelentős érdeklődő közönség – számos
fényszarui is – figyelmével került megnyitásra A Jászság kapuja, Jászfényszaru. Régészeti leletek, kulturális emlékek Jászfényszaruról címet viselő nagyszabású időszakos kiállítás.
Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója köszöntötte a
megjelent vendégeket. Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru város
polgármestereként felidézte gyermekkori élményeit a legendás Csörszárokról és a földön talált rejtélyes cserepekről. „Mi volt itt régen?” – tette fel a nem is olyan egyszerű kérdést. Beköszöntőjében a hallgatóságtól kérte, hogy higgyünk a legendákban. A gondolatok után Horváth
Áron cimbalomjátéka jászsági és szatmári dallamokkal örvendeztette
meg a közönséget, amit dr. Selmeczi László régész kiállításmegnyitója
követett. A Jászfényszarun is több alkalommal régészeti ásatásokat
folytató tudós kiemelte, hogy a település a Jászság egyik legkutatottabb részének számít. Tömören saját kutatásait is összefoglalta, miszerint Jászfényszarut 1433-ban említette elsőként oklevél, és eredményei
szerint a mai település is ebben a korban alakult ki. Úgy véli, hogy
az Árpád-kori Fényszaru a Borjújárás határrészen létezhetett. Kiemelte, hogy ma már tudjuk, hogy a város határában több elpusztult Árpád-kori település is létezett. Ezek közül Szentkozmadamján szállást
éppen az előadó találta meg, és végzett hitelesítő feltárást. Napjaink
beruházásai ismét jelentős régészeti feltárásokat eredményeznek, ami
miatt Jászfényszaru földjének múltját egyre
jobban megismerhetjük. Ezért a kutatásban
új szempontokat is figyelembe kell vennünk. Megnyitója végén a XIX. század jeles
magyar muzeológiai szakemberét, Pulszky
Ferencet idézve a múlt emlékeinek megőrzésére és a múlt szeretetére hívta fel a figyelmét
a hallgatóságnak.
A kiállítás a Jászfényszaru határában előkerült régészeti leleteket mutatja be a kőkorszaktól egészen a XV. századig. A tárlat nemcsak azért újdonság, mert városunk régészeti
leleteiről nem volt még önálló kiállítás, hanem azért is, mert a legutóbbi ásatásokon
előkerült régészeti leleteket is felvonultatja
a magánszemélyektől származó tárgyakkal
együtt. A kiállításból megismerhetőek a kőkorszak emlékei, ami alapján kijelenthető,
Gótikus stílusú
hogy az első emberek Fényszaru határában
német kulcstartótöredék már korán, mintegy 10000 évvel ezelőtt
a XV. század végéről
megjelentek. Kiállításra kerültek a rézkor
mintegy 6000 éves emlékeit őrző kerámiadarabok is, ami alapján kijelenthető, hogy vidékünk több kultúra találkozása is volt. A bronzkor idején pedig a határban már a hatvani
kultúra 4000 évvel ezelőtt élt emberei építettek településeket. Jászfényszaru határában viszont nagy számban szarmata lelőhelyek találhatóak. A szarmaták mintegy 2000 évvel ezelőtt éltek a vidékünkön,
dokumentáltan egészen a Kr. u. V. századig. A 32-es számú főútvo-

nalhoz tartozó kerékpárút feltárási munkálatai során jelentős település és temető is előkerült. A leletek között számos római érmét lehet
megfigyelni, de a csontból készült fésű is jó állapotban fennmaradt.
A kiállításon elsőként került bemutatásra az a faragott Faun alakot
mutató gemma, amiről az újság korábbi lapszámában már hírt adtam.
Itt germán tárgyak is előkerültek, de valódi szenzáció volt, amikor az
útépítést megelőző feltárás során egy 1700 évvel ezelőtt élt avar harcos
sírja is előkerült. Most a kiállításon szintén bemutatásra kerül ez a
rejtélyes temetkezés is. A kutatók megállapították, hogy az egykor élt
avar férfi több mint 50 éves korában hunyt el. A csontvázán megfigyelhető számos törés arra utal, hogy több harcban is részt vehetett.
Az akkori öltözködési szokások szerint kaftánt viselhetett, amit bronz

A honfoglalás korából származó lószerszámveretek, gyűrűmaradvány
övveretekkel díszített övvel fogott össze. Fülében fülbevaló volt, hos�szú haját pedig bronzból készült aranyozott varkocsszorítókkal fogta
össze. Sírjában vaskés és íja is eltemetésre került. Az ősi pogány szokások szerint mellé helyezték a feltehetően juhból készült áldozati ételt
is, amire az előkerült csontok utalnak. Különleges a területen előkerült
szintén avar kori ónozott rézcsésze is. A honfoglalás korából szintén
nagyszámú és értékes leletanyagok kerültek elő városunk határából.
Kiállításra kerültek többek között, a bronz, ezüst és aranyozott ezüst
lószerszámveretek, egykori csizmaveretek és az aranyfoglalatában maradt ékköves gyűrű töredéke is. Szintén elsőként került bemutatásra az
az Árpád-kori leletanyag, ami a Samsung parkoló építését megelőző
feltáráson került elő, ahol eredetileg 900 éve egy nagy kiterjedésű falu
állott. Az egykori hétköznapokra utalnak a főzőedények és egy kulcs
is. Különleges a szintén elpusztult Kozmadamjánszálláson előkerült
anyag is. Az ősi Árpád-kori templom gazdagságára utal a freskótöredék. A templom romjaiban a XV. század elején már jász előkelőségek temetkeztek, akiknek számos érdekes, sírban elhelyezett tárgya
emlékeztet a régmúltra. Kiállításra kerültek a pecsétgyűrűk, vaskések,
kapcsolókorongok, övcsatok és a rejtélyes madártestű és emberfejű,
kalapos lényt ábrázoló gótikus stílusú aranyozott ezüst korong is. Jászfényszaru határából a múlt évben került elő az a XV. század végi gótikus stílusú német kulcstartó töredék, ami egy szerelmespárt ábrázol.
Egyben ez a tárgy a tárlat legifjabb darabja is egyben. A kiállítás megtekintését ajánlom mindenkinek, akit érdekel Jászfényszaru határának
múltja és a régmúlt korok emlékei.
A kiállítás 2019. március 3-ig megtekinthető a Jász Múzeum nyitvatartási idejében. További információk: www.jaszmuzeum.hu
Kép és szöveg: Dr. Farkas Kristóf Vince
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Köszönet kitüntetésem alkalmából

Szántó Lóránt:
A Jász Világtalálkozó
köszöntése
Köszöntlek téged, kemény jász nép
a Jász Világtalálkozó napján!
Van nagyon sok ország, kicsi és nagy,
csak „Jászország” nincs sehol a mappán.
Pedig sokan vannak még, akik’
szívében „Jászország” ott lakik.
A világban nagyon sok ország van,
egy-egy országban sokféle nemzet.
Régóta jásznak éreztük magunk’
ám, de ettől országunk még nem lett.
Hajdan szolganép lett már belőlünk,
a nyelvünket is elvették tőlünk.
Magyarországra a kunokkal jöttünk.
Ide is szolgának hoztak minket.
Mások döntöttek itt is felettünk,
de nem győzték le az őseinket.
Kemények voltunk, mint erdők tölgye,
miénk lett a gazdag Zagyva-völgye.
Nézem a meghívón a neveket,
Politikus, művész nagyon sok jász.
A fél világ ismeri ezeket,
s van ezeken kívül még több száz.
Jászok dolgoztak a védgátakon…
A „jász kubikus” ma is fogalom.
Volt egyszer egy Kiss B. brigádom.
Tizenhat fényszarusi kubikus,
meg két-két testvér, jó figuránsom.
Feledni őket még ma sem tudom.
Elmúlt azóta hetvenhat év!
Vajon, él-e egyetlen is még?

Fotó: BZS

Jász Világtalálkozó!
Köszöntöm én is a megjelenteket.
-kilencvenegy éves vén hobósajnálja nagyon, de már nem mehet.
Ám egy titkot mégsem hagyhatok.
Megsúgom halkan: Én is jász vagyok!
Boldog, 2018. 6. hó 9.

terjesztőknek, a díjat odaítélőknek. Teljesítményem egyik fele, különösen az utóbbi két
évtizedben, egyéni tevékenység volt, könyvszerkesztés, írás és kiadói tevékenység, kulturális rendezvények szervezése. A közösségi
munkám nagyobb része azonban közös eredmény, a közösségek tagjaival, támogatókkal,
szponzorokkal és jó szándékú emberekkel valósulhatott meg. Így érhettünk el szép sikereket a kulturális örökségvédelem és új köztéri
alkotások létrehozásával. A kultúra területén a
színházi nevelés, az amatőr színjátszás, a társastánc, a képzőművészeti napok, honismereti, helytörténeti és régész táborok, teleház,
ifjúsági klub, kerékpáros klub, mind kötődött
tevékenységemhez, illetve létrehozásukban és
működtetésükben közreműködtem. Néhány
tevékenységünk idővel intézményesedett, vagy
érdeklődés csökkenésével megszűnt. Az ismeretterjesztés, konferenciák, kiállítások, bel- és
külföldi utak szervezése, bonyolítása gazdagította városunk és a Jászság kulturális életét.
A hagyományok felélesztésében és újak létrehozásában is tevékenyen részt vettem, segítve
a Szűcs Mihály Huszárbandérium működtetését. A közösségi munkám a sok szülőhelyét, városát szerető ember, barát, a település mindenkori elöljáróinak segítése, támogatása nélkül
nem járt volna ennyi eredménnyel. A Jászsággal összefüggő munkámat, ismereteimet elősegítette, hogy 18 évet a Jászság fővárosában,

Fotó: Dobák Viktor

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik az elmúlt időszakban A Jászságért
Alapítvány Kuratóriuma által a Jászságért díj
adományozása alkalmából a világhálón, telefonon vagy személyesen gratuláltak, osztoztak
örömömben.
Több mint öt évtizedes közéleti, kulturális munkásságomat életműként ismerték el.
Köszönöm a díjat az alapítóknak, a díjra fel-

Jászberényben dolgoztam, így kapcsolódtam
be az ottani kulturális életbe is. Hálás szívvel
ezúton is köszönöm a szülői ház, a tanáraim,
barátaim, volt munkahelyi vezetőim, a családom példamutatását, útmutatását, jó szándékú hozzáállását, segítését.
A kitüntetés, a közösségi munkám kapcsán
sok ember elismerését is jelenti. Az eddigi
életutamat a közösségért végzett önzetlen tevékenység, az emberek segítése, életük tartalmasabbá tétele vezérelte. Ez adott erőt a mindennapokhoz, néha a kudarcok elviseléséhez is. A
hozzám közel álló idézeteket gyerekkorom óta
gyűjtöm, ezek közül választottam kettőt:
„A kihívások teszik életünket érdekessé; azok
legyőzése ad értelmet neki.” – (Joshua Marine)
„Nem a szavaink vagy a gondolataink tesznek
azzá, akik vagyunk, hanem a tetteink vagy azok
hiánya.” – (Jane Austen)
Tóth Tibor

Jászoknak szólt a déli harangszó
a Kossuth Rádióban
Először 2018. június 25-én, hétfőn, majd
a világtalálkozó alkalmából június 30-án,
szombaton szólt a Kossuth Rádióban a Mindenszentek római katolikus templomból, Jászfényszaruból a déli harangszó.
A harangozás előtt az alábbi szöveget hallhattuk Mohai Gábor tolmácsolásában:
Jászfényszaru városa a Jászság legnyugatibb
részén Budapesttől 60 kilométerre helyezkedik el a Mátra hegység és az Alföld peremén.
A település külterületén egyesül a Galga folyó
a Zagyva folyóval.
Jászfényszaru neve a középkori magyar
nyelvben homokos partot, dombot jelentett.
A jász előtag az itt megtelepedett sztyeppei
eredetű jászokra utal, a helység első írásos említése – Fewenzarw alakban – pedig 1433-ból
származik.
A középkorban a jászok a magyar uralkodóktól katonáskodásuk fejében kiváltságokat kaptak. Jászfényszaru pedig egyik szék települése
lett a Jászságnak. A török korszakban viszont
a település elpusztult, lakói pedig részben a
Felvidékre menekültek. Még a török ideje alatt
1632-től újraalapították a települést. 1743ban pedig már jelentős részben a Jászfényszaruról indult telepesek alapították újra Kiskunfélegyházát. 1745-ben a helység is részt vett a
redemptioban – azaz a jász és kun települések
önmegváltásában. 1831-ben a gyarapodó Jászfényszaru mezővárosi rangot kapott.
Jelenlegi templomunkat 1702-ben a község
lakossága építette fel. A középkori ferences
építészet hagyományait követő, de barokk stílusú templomot a század során oratóriummal,
karzattal és mellékhajóval bővítették.

A Mindenszentek titulusú templom búcsúja
november 1. Az egyház egyik különleges értéke az a XVIII. század közepén festett kegykép,
aminek az eredetije a felvidéki Varannó városá
ban 1708-ban könnyezett.
A templom tornya a XVIII. század közepén
épült barokk stílusban. Szintén barokk, díszes,
fazsindelyes toronysisakja 1912-ben villámcsapás következtében megsemmisült a régi harangokkal együtt.
Az újjáépítés során 1913-ban a templom
tornyát magasították, az elpusztult toronysisak helyére pedig rézlemezzel fedett új neobarokk stílusú sisakot készítettek. Így alakult ki a
37 méter magas torony, amiben ma 4 harang
lakik.
A délidőben megszólaló 12 mázsás nagyharangot a helybeli hívek a Szent Család
tiszteletére 1986-ban készíttették el Gombos
Lajos őrbottyáni harangöntővel, a II. világháborúban elszállított nagyharang helyett. Ez a
harang hívja a városban megrendezésre kerülő
Jász Világtalálkozóra nemcsak az elszármazottakat, hanem minden kedves érdeklődőt is.
A konkrét megvalósulást Dobákné Dobos
Mariannának, a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár dolgozójának köszönhetjük,
aki felvette a kapcsolatot a Kossuth Rádió
szerkesztőségével, leegyeztette az időpontot és
levezényelte a felvételt.
A felvétel az alábbi linken hallgatható újra:
http://hangtar.radio.hu/share-1-20180630
_120000#!#2018-06-30
Dr. Farkas Kristóf Vince
történész
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Civil Kurázsi
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében 2018. június
29-én a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klubtermében – az „Újra öltünk, örökítünk” kiállítás helyszínén került sor a 30 éves
Magyar Népfőiskolai Társaság kiadásában jelentett Civil kurázsi című
könyv bemutatójára.
Az eseményre méltó helyen, a XXIV. Jász Világtalálkozó programjainak sorában került sor – amely megtiszteltetés az idén 25 éves
Bedekovich Népfőiskolának. A vendégeket Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru város polgármestere köszöntötte, majd Sz. Tóth János, a Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke mutatta be a kiadványt. A
beszélgetést a kötet szerzőivel, dr. T. Kiss Tamással és Sz. Tóth Jánossal
Turóczyné Veszteg Rozália, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolai Társaság tiszteletbeli elnöke vezette.

Dr. Valuch Tibor egyetemi tanár
lektori véleményéből:
„A modern magyar társadalmi változások egyik alapvető problémája
volt és maradt az önszerveződő civil
közösségek, autonóm közösségi kezdeményezések korlátozottsága, ami
nemcsak az életminőséget, hanem
a politikai kultúrát és a társadalmi
magatartást is jelentősen befolyásolta és befolyásolja napjainkban is.
Ezért is különösen fontos T. Kiss Tamás és Tibori Tímea legújabb
munkája, amiben a közösségszervezés egyik fontos színterének, intézményének, a népfőiskola mozgalomnak, pontosabban az annak
működését szervező Magyar Népfőiskolai Társaságnak a rendszerváltástól napjainkig terjedő történetét dolgozzák fel elemzések, dokumentumok és interjúk segítségével, ki- és visszatekintve a társadalmi
és történelmi előzményekre. A szerzőpáros könyve a rendszerváltás
„előestéjén” megalakult, jelentős európai és hazai kulturális-társadalmi
gyökerekkel rendelkező civil szervezet, a Magyar Népfőiskolai Társaság létrejöttének körülményeit, tevékenységeit, kudarcait és eredményeit mutatja be igen alaposan és sokoldalúan, egyfajta korrajzot is
nyújtva az olvasónak, hiszen a közösségszerveződés helyzete az elmúlt
három évtized Magyarországán pontosan tükrözi a politika/hatalom
és a társadalom viszonyának, változásának, valamint a magyar társadalmi magatartás átalakulásának és változatlanságának a kérdéseit is.
A kézirat első fejezete röviden és tényszerűen ismerteti a történelmi
előzményeket. Összefoglalja a népfőiskolai gondolat nyugat-európai
országokban történt meghonosodásának, elterjedésének a történetét,
majd a hazai szakirodalom felhasználásával áttekinti a 20. század első
felének magyar népfőiskolai adaptációs kísérleteit. A fejezet záró része
bemutatja az 1945 utáni reménykeltő szerveződési kezdeményezéseket, aminek a kommunista hatalomátvétel vetett véget.
A következő fejezet az MNT megalakulásának körülményeit tekinti
át tényszerűen és elemző módon bemutatva a Társaság megalakulása (1988) óta eltelt évtizedek történéseit, valóságát és a lehetőségeit.
Eredeti források segítségével követhető nyomon az MNT közreműködésével megvalósult magyarországi népfőiskolai mozgalom plurális
szerkezetűvé váló, szakmai és szervezeti intézményesülése, hálózattá (regionális és tagintézményekből álló) szerveződése. A fejezetnek
szintén fontos részét képezi a Magyar Népfőiskolai Társaság európai

beágyazottságának bemutatása is. A szerzők tárgyszerűen kitérnek arra
is, miként került időről időre politikai vákuumba a közösségépítésnek
ez a formája.
A kötet harmadik fejezete két terjedelmes interjút tartalmaz az
MNT két meghatározó személyiségével. A kéziratot mellékletek, rövidítésjegyzék, bibliográfia, angol nyelvű összefoglaló egészíti ki, segítve
az olvasó eligazodását.

T. Kis Tamás és Tibori Tímea dokumentarista elemzése olyan társadalmi kérdéseket tárgyal, amelyek ma is nagyon aktuálisak. A tárgyilagos és alapos összeállítás az elemzésekkel, dokumentumokkal, interjúkkal együtt sajátos perspektívából mutatja be a jelenkori magyar
társadalomtörténeti változásokat, a nyolcvanas évektől napjainkig.”
A kötetről olvashatnak az érdeklődők a Művelődés – Népfőiskola
– Társadalom c. Magyar Népfőiskolai Társaság elektronikusan is elérhető kiadványában: http://epa.oszk.hu oldalon.
A kötet megvásárolható (előzetesen érdeklődni lehet) a Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaságnál (info@bedekovich.hu), illetve a Magyar Népfőiskolai Társaságnál (marta@nepfoiskola.hu).
A bemutatót beszélgetés és köszönet zárta. A rendezvény támogatói:
Magyar Népfőiskolai Társaság, Jászfényszaru Város Önkormányzata,
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár. A programot színesítették
jász viseletes megjelenésükkel Pető Ottóné Kapalyag Éva és unokája
Pető Natália. A fotókat Pető István készítette.
Kovács Béláné Pető Magdolna

Szorgos kezek a világtalálkozón
Vasné Sass Katalin népi iparművész vezetésével évek óta működik
Jászfényszarun az Újra öltünk, örökítünk hímzőkör. Az idei Jász
Világtalálkozó alkalmából egy szép kiállítás keretében mutatták be
munkáikat Dobák Józsefné, Földi Lajosné, Földvári Sándorné, Görbe
Jánosné, Görbe Józsefné, Kun Józsefné, Sárközi Jánosné, Tanczikóné
Luda Ágnes, Tamus Józsefné és Takács Pálné a Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár klubtermében. A kiállítás az intézmény nyitvatartási idejében 2018. augusztus 20-ig megtekinthető.

A hímzőkör kiállítását berendező hölgyek. Fotó: Nagy Ildikó
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Nagyanyáink hagyatéka
a kredenc polcairól
Örökségünk, mely ma is aktuális
A világtalálkozó remek alkalmat adott arra, hogy a Szilágyi Erzsébet Nőegylet bemutatkozzon, egy kiállítással mutassa meg, mely veszendőben lévő értékeket tartja ma is fontosnak. A kiállított tárgyakat
az egyesület tagjai adták össze és rendezték be, bízva abban, hogy a
kedves látogatóknak is eszébe fog jutni a klasszikus konyha melege,
a nagyszülői ház. A női princípiumnak tartott háztartás, amelyet ma
már sokszor nyűgnek érzünk, rengeteg szépséget és komoly munkát
rejtett. A kiállítással a nagymamáknak, dédmamáknak és ükmamáknak állítottunk emléket, akik rendületlenül őrizték a tűzhely melegét.
Reméljük, a tárgyak némelyike visszakerül a mai konyhákba is.

A kredencet, mint a kiállítás lelkét, külön köszönjük Lukácsiné Vadász Erzsébetnek. Az enteriőr 2018. augusztus 20-ig tekinthető meg
a Régi Parókián. Kérjük, szándékát az alábbi telefonszámokon jelezze:
422-137, 422-265.
Kép és szöveg: Nagy Ildikó

Úton a Bedekovichok térképeivel
a zsebünkben
A kiállítás egy képzeletbeli kirándulásra
invitálja az érdeklődőt.
Idősebb Bedekovich Lőrinc (1751–
1823) a Jászkun Hármas Kerület első
földmérője volt, Jászfényszarun élt. Úttörő szerepet játszott a Hármas Kerület
fejlesztésében, a Zagyva, Tarna, Galga
vadvizeinek megszelídítésében, hiszen rá
hárult az árvizek elleni védekezés, mocsarak lecsapolása és a gátak építése az úthálózat fejlesztése, a településeken belül új
utcák kijelölése, malmok, zúgók tervezése, valamint a középületek terveinek véleményezése vagy ritkábban tervezése is.
Gazdag életművéből eddig több mint száz darab térképe, terve és
vázlata került elő. Ennek nyomában indultak el a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Fotóműhelye és a Duflex Fotográfiai
Stúdió tagjai, és készítettek a geodéta munkásságáról egy átfogó sorozatot. Malmokról, hidakról, egykor zabolázatlan folyókról, útjelző szobrokról, kápolnákról, középületről, amelyeket a térképész
megjelölt munkáin. A legtöbb jelölés még ma is valós építményre
mutat. Épített örökségünk közé tartozik többek között a jászárokszállási kápolna, a jászalsószentgyörgyi Erzsébet vízimalom, a jászberényi
klasszicista stílusú városháza is, amely az apai örökséget tovább vivő
ifjabb Bedekovich tervei alapján és építőmesteri irányításával készült.
Számos település őrzi nyomát, Jászfényszarun is részt vett a városháza
tervezésében, s több új utcát jelölt ki.
A mintegy 30 kópiából álló kiállítás szűk keresztmetszete a több száz
képes anyagnak, amely a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
ösztönzésére jött létre.
A fotók készítői: Danis János, Herbai Judit, Kondor Edit, Mészáros
Annarózsa, Pető István, Tóth Péter és Winkler Csaba. A kiállítás Pető
István egyetemi adjunktus gondozásában készült.
A kiállítás rendezésében közreműködtek: Kovács Béláné Pető Magdolna, Kovács Béla, Pető István, Róbel Gábor. A kéziratos térképek
és térképrészletek forrása: Magyar Nemzeti Levéltár Jász-NagykunSzolnok Megyei Levéltára, Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei
Levéltára
Kovács Béláné Pető Magdolna · Fotó: Pető István

A helyi termékekről
Fotó: Pető István

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság vállalta fel a Helyi termékek kiállítás elkészítését, amely az európai uniós támogatásból
felújított régi parókia épületében nyert elhelyezést. Az épület információs pontként fog a továbbiakban működni, ahol a későbbiekben
hasonló bemutatkozásra nyílik lehetőség. A XXIV. Jász Világtalálkozó
alkalmából felkért és a bemutatkozást vállaló kiállítók a népfőiskola
25 éves fennállása alatt rendszeres résztvevői voltak az Erzsébet-napi
kézműves kiállítás és vásárnak, a kézműves programoknak, a vállalkozásfejlesztési, vállalkozó női programoknak:
· Jakusné Farkas Ildikó
„Jász Fazekas” Népművészet Ajándékbolt (Jászberény)
· Koncsik Béla méhész (Jászfényszaru)
· Kovács Zoltán „Tarisznyás Alkotóház” népi iparművész,
Hagyományok Háza kézműves oktatója (Jászárokszállás)
· Lassú Imre fazekas népi iparművész (Heves)
· Ördög családi gazdaság (Jászfényszaru)
· Szabó Pál Antalné népi iparművész, hímző, csipkeverő és oktató,
Népi Díszítőművészeti Szakkör (Újszász)
· Szilágyi Dezső fafaragó népi iparművész (Jászfényszaru)
· Vasné Sass Katalin hímző népi iparművész (Jászberény)
· Dr. Farkas Kristóf Vince Jász Múzeum (Jászberény)
· Hudák Józsefné szövő népi iparművész (Csorvás)
· PEKU Zöldség és gyümölcs üzlet
„Helyi termékek polca” (Jászfényszaru)
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FÉBE-tornác
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a XXIV. Jász Világtalálkozó első
napjának délutánján átadott Régi Parókia tornácán kapott helyet. Itt
lehetett megvásárolni a FÉBE és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság kiadványait. Tagjaink és Jászfényszaruról elszármazott vendégeink találkoztak itt, pihentek, frissültek fel.
Az egyesület első tíz évnek fotótablóit állítottuk ki, valamint az utóbbi évek fotóalbumait lapozhatták az érdeklődők, melyet az asztalokon
helyeztünk el.

A találkozó programjának része volt 15 órakor dr. Harangozó Imre
nyugalmazott sebész szakfőorvos által megtartott egészségügyi előadás. Az előadás a foglalkoztatással összefüggő ritka betegségek felismeréséről és gyógyításáról szólt. Az érdeklődők felvetett kérdésére is
válaszolt egyesületünk „Örökös tag” címmel kitüntetett tagja.
A tornácon pénteken és szombaton az egyesület tagjai közül többen
vállaltak felügyeletet és az érdeklődőknek a találkozóval kapcsolatban információval is szolgáltak. Köszönjük a segítők – Agócs Ferenc,
Agócs Ferencné, Baranyi Józsefné, Basa Éva, Béres Lászlóné, Bognár
Ágnes, Bordás Béláné, Cserháti Vencelné, Dobák Viktor, dr. Kiss Dávid Sándor és neje Noémi, Kővágó Jánosné, Petőné Kapalyag Éva,
Pető Natália, Rusainé Piliskó Mária, Varga Gáborné – munkáját.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

A hangoknak van erőssége (intenzitása) a hangot pillanatnyi nyomásértékével jellemezhetjük, dB (decibellel) mérjük. Amikor észleljük, az a hallásküszöb. Egy bizonyos erősség után már fájdalomérzet
jelentkezik, ez a fájdalomküszöb. Az általános zaj, moraj 40–60 dB
lehet, ez már lehet kellemetlen, 60–70 dB már idegesítő, nyugtalanító, 85 dB felett már károsítja a hallást.
A hangok másik jellemzője a rezgésszám, melyet Hz (hercnek) nevezünk. Az ember által észlelt hangtartomány 20 Hz és 20000 Hz
között változik, 20 Hz alatt infrahangoknak 20000 Hz felett ultrahangoknak nevezzük. Az infra- és az ultrahangokat nem halljuk, de
megfelelő erősség után azok is kellemetlen érzetet okoznak és károsak
is lehetnek.
Nem közömbös a harmadik tényező, az időbehatás. Lehet állandóan ható, változó idejű zaj. Nagyon veszélyes az úgynevezett impulzív
vagy „impakt” zajhatás, mely rövid idejű és nagy erősségű zajhatás,
nagyon káros hallószervünkre. Például a puskalövés, kalapácsütés, dörej, hangrobbanás.
A gyakorlati, mindennapi életben legfőbb veszélyt azok a zajok
okozzák, amikor napi 8 órai munkaidőben 85 dB erősségű zajban
dolgoznak az emberek, és hallásvédővel nem védekeznek. Csaknem
biztosan bekövetkezik a halláskárosodás, néhány év alatt.
Hogyan védekezzünk ez ellen?
Abban az üzemben, ahol a zajszint – méréssel bizonyíthatóan – 85
dB érték felett van, csökkenteni kell a zaj szintjét 85 dB alá. Műszaki
megoldásokkal kell kezdeni. Olyan gépeket kell beállítani, melyek kevésbé zajosak. Másrészt, ha lehetséges, teremakusztikai megoldásokat
kell alkalmazni, zajvédő falakat kell építeni. Munkaszervezéssel minden olyan munkavállalót ki kell vonni a zaj hatása alól, akinek nem
feltétlenül kell ott jelen lennie.
Egyéni hallásvédő eszközök
A hallásvédő vattát régebben alkalmazták, melyet egyszer használtak
főleg „szennyezett” munkavégzés során. Ma is kapható a gyógyszertárakban műanyagból készült füldugó. Ez is sokat segít. Fülészeti szakrendelések mellett vannak audiologusok, akik mintát vesznek a hallójárat formájáról, és a hallójárat alakjára illesztve legyártják a füldugót.
Fotó: Tóth Tibor

Egészségünkért
A XXIV. Jász Világtalálkozón, a Fébe-tornácon elhangzott előadás a foglalkozásunkkal összefüggő betegségekről.
Az egészséges munkakörülmények biztosítása, megtartása hármas
feladat. Az állam törvénnyel, jogszabályokkal előírja az egészséges
munkafeltételeket és ellenőrzi azok megtartását, a munkáltatónak
ezeket biztosítania kell és a munkavállaló feladata ezeket megtartani,
használni.
A tudomány, a munkavégzőt munkavégzése közben ért ártalmakat
úgy foglalja össze, hogy vannak fizikai,- kémiai,- biológiai,- ergonómiai,- pszichológiai kóroki tényezők.
Zaj okozta megbetegedések (fizikai kóroki tényező)
A hallás és a beszéd az emberi társas kapcsolatok legfontosabb eszköze. A beszédnek lehetnek veleszületett zavarai, vagy betegségek következményei, túlzott igénybevétele is különféle zavarokat okozhat,
rendszerint ezek átmenetiek. Hallásunk, ha romlik bármely ok miatt,
nem javítható.
Hallószervünk három részből áll, a külsőfül, a fülkagylóból és a hallójáratból, melynek feladata a hangok terelése, vezetése a dobhártya
felé. A középfül áll a dobhártyából és a benne lévő hallócsontocskákból, melyek vezetik a hangok rezgéseit a belsőfül felé. A belsőfülben a
fizikai rezgések átalakulnak ingerületté, melyet a VIII. agyideg vezet az
agykéreg megfelelő helyére, ahol átalakul érzetté.
Mi a zaj?
Hangok összessége, mely az emberi szervezetben kellemetlen érzetet
kelt, egy bizonyos erősség után az akaratunktól független idegrendszer működését károsan befolyásolja. Jelentős forrásai az ipari üzemek,
különösen a gépgyártás, az asztalosipar, a bányászat, a közlekedés, a
repülőgépek fel és leszállásának zaja.

Ha ez sem segít, kapható még a fültok, melyből van, amely elemmel
is működő olyan zajcsökkentő, melynél a társalgó beszéd is hallható.
Ajánlható vadászoknak is. A zajvédő sisak teljesen körülfogja a fejet,
csaknem légmentesen lezárja a fül környékét.
Fontos hogy a hallásvédő eszköz megfeleljen céljának, viselhető legyen, a beszéd érthetőségét ne rontsa, ne legyen allergizáló hatású.
A hallás minőségét mérni is lehet szűrő audiométerrel. Csendes vagy
hangszigetelt szobában megmérjük a hallást 500, 1000, 2000 és 4000
Hz-en. Amennyiben a 30 dB erősségű hangot meghallja a fülhallgatóban, melyet a fülére illesztünk, a hallása jónak mondható. A halláskárosodás első jelei 4000–6000 Hz-nél jelentkeznek.
Ha ezen a szinten 30 dB alá csökken az érték (vagyis 30 dB értéknél erősebb hangot hall csak meg,) ez már a károsodás jele. Ez nem
javítható, további behatással csak romlik. (Gyakori eset 50 éves kor
után, hogy 4000 Hz-en a hallása 50–60 dB értékű. ez egyértelműen
halláskárosodás jele.)
(folytatás a 13. oldalon)
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A XXIV. Jász Világtalálkozóra érkezett küldöttségek felvonulása
Fotó: BZS

A honfoglalás kori magyarság mezőgazdasági fejlettsége
Elhangzott a XXIV. Jász Világtalálkozón, a Fébe-tornácon
A Habsburg uralkodók zöme magyarellenes volt. Közéjük tartozott
Ferenc császár (1792–1835), aki csúsztatással bizonyította, hogy a Kárpát-medencébe gyűjtögető, halász-vadász népként érkeztünk. A földművelést az európai népektől vettük át. Iskoláinkban sajnos, helytelenül ma
is így tanítják. Holott a földműveléssel kapcsolatos szavaink ennek ellent
mondanak, mivel türk, alán és sumér eredetűek. (A jászok ókori elnevezése: alán) Tárgyi bizonyítékot ásatások során sem találtak a magyar
régészek. A szovjet régészek viszont Kijev mellett (Kijev várát Álmos
vezér építtette a Kazár birodalom
ellensúlyozására) feltártak egy magyar települést, melyet elneveztek
Szaltovó-Majacki kultúrának. Magyarországon elsőnek én rendelkeztem egy olyan ekepapuccsal, melyet
az őshazából a honfoglalók hoztak
magukkal, vagy annak mintájára
itt készítettek. Az én ekepapucsom minden részlete megegyezett az ott
talált ekepapucséval. Mivel nemzeti jelentősége volt, 1972-ben egy dunántúli múzeumnak ajándékoztam.
Az internacionalizmus bűvkörébe nem illett bele népünk fejlettségének ismertetése, ezért csak az Archeológia Értesítőben jelent meg egy öt
soros cikk, melyben közölték: előkerült az első tárgyi bizonyíték, hogy
fejlettebb földműveléssel rendelkeztünk honfoglaláskor, mint az itt élő
európai nemzetek.

Azóta az elajándékozott ekepapucs pótlására sikerült szereznem egy
másik szaltovó-majacki típusú ekevasat. A gyűjteményemben van egy
honfoglalás kori európai típusú ekepapucs, így be tudom mutatni a kettő közötti eltérést.
Ha megtekintjük a két ekevasat, három lényeges eltérést találunk.
Európai – Jellemzői: Sima túró felület, szimmetrikus kialakítás csak
túrt, kovácsoltvas anyaga nem acélos, ütésre nem peng, lágy.
Magyar – Jellemzői: A túró felületén (amely felületén fekszik) kb.
1 cm-es kiemelkedés. Jobban megmozgatta a földet. Aszimmetrikus,
már fordított egy kicsit, úgy, mint
a maiak. Anyaga acélos, kellemesen peng. Következtetés: az alánok
mezőgazdaságától valamit átvehettünk. Valamikor a két nép egymás
mellett békében élt, úgy, mint
most. Még egy ókori bizonyíték a
földművelésünkre. Ibn Ruszta és
Gardizi megállapítása: „A Magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Talaja nedves, sok szántóföldjük van.” Ez szerepel a Nesztor
krónikában és a Budai Ősgesztában is. Utóirat: Heves megyében Erken
születtem. Jászapátin jártam gimnáziumba, ahol tanáraimtól olyan alapot kaptam, mellyel az állatorvosi után az agráron is büszkélkedhettem.
Feleségem Lénárt Fanni, alattyáni. Szülőhelye nevét „újabb verzióként”
az alán névből származtatja.
Dr. Gulyás István állatorvos, tb. múzeumigazgató
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Virtus vetélkedő – 2018. július 1.

Ha már a Virtus vetélkedő is a jász világtalálkozók hagyományává
vált, akkor keressünk egy természetes, kellemes helyszínt a versenyző
csapatok számára. Több mint egy évvel ezelőtt (akkor még csak felületesen) „kinéztük” a megvalósítandó próbák helyszínéül a Lehel-tavat.
Tavaly ősszel már kezdetét vette a szekszárdi profi csapat vezetésével
a tó feltérképezése, fényképezése a leendő akadályok lehetséges létrehozását illetően. A találkozó hetének pénteki és szombati napjain
megvalósult az akadályok kiépítése – nagy drótkötélpálya a tó felett
keresztben, drótszamár: drótkötélre felszerelt kemping kerékpár, raklapokból épített függőhíd, farönkökből épített függőhíd, kötéllétra,
rekeszépítő berendezés, kecskeméti híd, 3 D hinta, létrás hajó, futómacska, alternatív kerékpáros versenyszámok és két íjász állomás.
Vasárnap hajnalra elkészültek a térképek és menetkartonok is. Reggel
nyolckor a mintegy 40 főből álló rendezői gárdával (játékmesterekkel,

akadályfelelősökkel, segítőkkel)
bejártuk a terepet, és mindenki
megkapta a feladatát, így vasárnap délelőttre készen állt minden a virtuskodás lebonyolítására. A 17 csapat (csapatonként
5 fő: kettő talpraesett menyecske és három bátor férfiember)
9 órára érkezett és a tájékoztató
után 10 órakor kezdetét vette a
vetélkedés. A csapatok egyszerre indultak, bármelyik ponthoz
mehettek, bármilyen irányból
megközelíthették azt. Nem
volt kötött útvonal, és nem volt
kötött sorrend sem a pontok között. A lényeg az volt, hogy az ös�szes akadályt teljesítsék – természetesen a biztonságról maximálisan
igyekeztünk gondoskodni. Minden versenyzőnek és rendezőnek biztosítottunk ásványvizet, kenyérlángost és a vetélkedő végén mindenki
kapott egy fényszarui pólót.
Végül is rendkívül szoros pontozást hozott a virtuskodás végeredménye, melyben a legjobb csapatnak a jászberényi Szupercsapat bizonyult, az ezüst kupát a jásztelki All Stars nyerte, míg a bronz kupát a
pusztamonostori Pusztai Jászok csapata vihette haza. Fontos szempont
volt számunkra, hogy a verseny után a nagyközönség is kipróbálhassa
a kalandpályát, így is történt. Jó móka volt, csak elismerő visszajelzéseket kaptunk. Hálás köszönet minden segítőnek és közreműködőnek.
A szervezők nevében:
Szabó László · Fotó: BZS

Nyílzápor!
A XXIV. Jász Világtalálkozó alkalmából a Jász Íjászok vezetőjének,
Tóth Norbert önkormányzati képviselőnek a hívására Jászfényszarura
látogattak a Jászság hagyományőrző íjász egyesületei. A meghívásnak
eleget tettek Jászjákóhalma, Jászdózsa, Besenyszög, Pusztamonostor,

Fotó: Glonczi Rudolf

Jászárokszállás, Jászberény, Jászapáti, Jászalsószentgyörgy, Jászfényszaru és Szolnok hagyományőrző íjász közösségei. Jelenlétük színesítette
a jász települések díszes felvonulását, messze hangzó kürtjeik nyomatékossá tették Ézsiás Barnabás jászkapitány beiktatását. Seregszemléjük a

„IV. Béla-udvar” melletti sík területen igazi látványosság volt. A több
mint száz íjász nyílzáporral köszöntötte a jász világtalálkozót és emlékezett az 1111 évvel ezelőtti győzelmes pozsonyi csatára. A nyílzápor
után egyéni és csapatpárbajokkal folytatódott a jász „kurultáj” (törzsi
gyűlés, találkozó). Először egyéni távolsági
célba lövéssel szórakoztatták a közönséget,
majd egy rendkívül izgalmas csapatos „lufi
vadászat” következett. A vetélkedők végén
a harcosok az egyéni győztest, a pusztamonostori Pozsár Tamást pajzsra emelték.
Mindezek után a fellelkesült közönség estébe nyúlóan próbálgatta az íjakat, és gyakorolta a célba lövést.
A jász világtalálkozók látványosságai – a
főpapi mise, a jász települések ünnepélyes
felvonulása, a hagyományőrző csoportok
színpadi szereplése, a kiállítások és az esti
koncertek – az évek alatt időről időre új,
hagyománnyá nemesedett programelemmel bővültek: pl. 1998-ban
Jászfényszarun a jász kaptány beiktatásával, 2013-ban Jászberényben a
virtus vetélkedővel színesedett a jász világtalálkozó. A hagyományőrző
jászsági íjászok idei nagyszabású seregszemléje is jogosan számíthat a
folytatásra. Bízzunk benne, hogy a találkozók következő szervezői felismerik a jászsági hagyományőrző íjászatban a fesztivál számára rejlő
lehetőségeket.
Palásthy Pál · Fotó: BZS

Jász-Fény Főzőverseny
A XXIV. Jász Világtalálkozó alkalmából 2018. július 1-jén a Lovaspályán megrendezésre került a JÁSZ-FÉNY Főzőverseny, ahol 19 csapat mérte össze főzőtudományát, nehéz feladat elé
állítva ezzel a zsűri tagjait. Hosszas tanakodás után születtek csak meg az eredmények. Harmadik helyezett az Újszászról érkezett Zagyvaparti csapat, akik pandúrgulyást Újszász módra, második helyezett Jászivány, akik birkapörköltet, és az első helyezett pedig Jászjákóhalma csapata
lett, akik csülkös káposztát készítettek.
A versenyen különdíj átadására is sor került, amelyet a pusztamonostoriak csapata vehetett
át, akiknek pandúrgulyása „monostori gyerek módra” szintén nagyon elnyerte a zsűri tetszését.
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JÁSZFÉNYSZARU TORTÁJA 2018 – RECEPT
kat is. 26 cm-es lapot kenünk, 180 oC-on 8
perc alatt készre sütjük, kihűtjük.
FEHÉRCSOKI GANACHE
100 g fehércsoki
20 g tejszín
20 g grillázs
A tejszínt a grillázzsal felforraljuk, a
fehércsokira öntjük.
MÁLNA SZIRUP
20 g málnavelő
5 g víz
10 g méz
A hozzávalókat felforraljuk, majd a kihűlt
piskótalapot meglocsoljuk vele.
Jászfényszaru tortája – Oláh Enikő cukrász
Fotó: Nagy Ildikó
GRILLÁZS
200 g cukorból és 200 g darált dióból grillázst készítünk. Aprítógépben daráljuk.
ZSELATINMASSZA
20 g 200 Bloom zselatinból és 120 g vízből
zselatinmasszát készítünk.

FŐZÖTT GRILLÁZSKRÉM
500 g tej
90 g tejszín
75 g cukor
65 g keményítő
120 g tojássárgája
1/8 vaníliarúd
300 g grillázs
50 g zselatinmassza
270 g vaj

MINI GRILLÁZSKÜRTÖK
30 g cukor
10 g tej
26 g vaj
30 g darált dió
10 g glükóz
0,5 g zselatin
A cukrot a tejjel, vajjal, glükózzal, zselatinnal felforraljuk, majd a dióra öntjük. Sütőpapírra 2 mm-es vastagságú téglalapot kenünk,
180 oC-on 8 percig (barnulásig) sütjük.
Sütés után pizzavágóval 16 db hosszú szárú
vékony háromszöget vágunk, sodrófára hajlítjuk. A maradék grillázst összetörjük.
ÖSSZEÁLLÍTÁS:
A kihűlt linzert 26 cm-es tortakarikába
tesszük, ganache-sal megkenjük, rátesszük a
málnasziruppal megkent piskótát.
A főzött krémből 50 grammot simacsöves
nyomózsákba teszünk.
A grillázskrém 1/3 részét a karikába töltjük,
beletesszük a kifagyasztott málnabetétet.
A többi krémet is betöltjük, egyenesre kenjük, kifagyasztjuk. A málna glaze-t 32 oC-ig
melegítjük, a kifagyasztott tortára kenjük (ha
szükséges, szűrjük).
Hűtés után a maradék összetört grillázst
körbe szórjuk a torta tetején, és a krémből 16
egyforma pöttyöt nyomunk, majd rátesszük
a mini grillázskürtöket.

Redemptio szelet süteménysütő verseny
Fotó: Nagy Ildikó

MÁLNA GLAZE
82 g málnavelő
75 g cukor
75 g glükóz
50 g sűrített tej
30 g zselatinmassza (200 Bloom)
75 g fehércsoki
A málnavelőt a cukorral, glükózzal, sűrített
tejjel 105 oC-ig forraljuk, majd beletesszük
a zselatinmasszát. Ezt a keveréket ráöntjük
a fehércsokira, műanyag kancsóba tesszük,
kihűtjük.

MÁLNABETÉT
300 g málnavelő (mag nélkül)
40 g cukor
40 g méz
40 g zselatinmassza
A málnavelőt a cukorral, mézzel összeforraljuk, belekeverjük a zselatinmasszát. 24cm.
es tortakarikába töltjük, kifagyasztjuk.

A tejet a tejszínnel, cukorral, vaníliával, tojássárgájával felforraljuk, ráöntjük a pici tejjel
kikevert keményítőre. Belekeverjük a grillázst
és a vajat.

PUHA LINZER
130 g liszt
60 g cukor
60 g vaj
2 g sütőpor
20 g egész tojás
5 g tej
30 g grillázs
Minden hozzávalót keverőtálba teszünk,
dagasztókarral kikeverjük. 30 perc hűtés után
26 cm-es tortakarikába nyújtjuk, 180 oC-on 7
perc alatt készre sütjük. Félretesszük, kihűtjük.
GRILLÁZSPISKÓTA
60 g tojásfehérje
20 g tojássárgája
75 g porcukor
30 g olvasztott vaj
45 g liszt
5 g keményítő
25 g grillázs
1 g sütőpor
0,5 g fahéj
A tojásfehérjét a porcukorral habosra keverjük. Belekeverjük a tojássárgáját és az olvasztott vajat, majd hozzáadjuk a szárazanyago-

A XXIV. Jász Világtalálkozó alkalmából
meghirdetett süteménysütő versenyen a feladat egy teljesen új sütemény megalkotása
volt.
A zsűri tagjai: Erdős Hanna – négyszeres
olimpiai és háromszoros világbajnok mestercukrász és szakács, a zsűri elnöke
Patkó Károly – olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes mesterszakács, cukrász
Mészáros Katalin Anna – édesszobrász, a
2016. évi torta designer világbajnokság magyarországi fordulójának bronzérmese

A verseny helyezettjei:
I. helyezett: Pető Lászlóné (Jászfényszaru) –
Ízvilága: diós, mákos, lekváros
II. helyezett: Zagyvapart Idősek Otthona
(Újszász) – Ízvilága: mandulás, aszalt gyümölcsös, borkrémes csokoládé
III. helyezett: Horváthné Karacs Benáta
(Jászfényszaru) – Ízvilága: citrusos, túrós
A helyezettek értékes ajándékutalvánnyal
lettek gazdagabbak, valamint minden versenyző Ézsiás Rózsa: Süssünk-főzzünk ízletesen és finoman című könyvét, a FÉBE kiadványát kapta ajándékba.
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Redemptio szelet
recept

Pető Lászlóné a nyertes Redemptio szelettel
MÉZES TÉSZTA
1 evőkanál méz
1 db tojás
3 dkg olvasztott margarin
1 púpozott evőkanál kakaópor
1 evőkanál tejföl
25 dkg liszt
½ kávéskanál szódabikarbóna
A mézes lap elkészítése: a hozzávalókat összegyúrjuk, és 2 lapot sütünk belőle. Gáztepsi hátulján, szilikonos sütőpapíron, hogy ne ragadjon le. (Kinyújtani is a lisztezett sütőpapíron
kell, és azzal együtt emeljük a tepsi hátuljára.)
SIMA PISKÓTA
5 db tojás
5 evőkanál cukor
5 evőkanál liszt
½ csomag sütőpor
½ csomag vaníliás cukor
A sima piskóta elkészítése: a piskótákhoz a
tojást szétválasztjuk, a sárgájába tesszük a cukrot és habosra keverjük. A tojásfehérjét egy
csipet sóval habbá verjük, majd beleöntjük a
kikevert tojássárgájába (óvatosan keverjük ös�sze). Majd a sütőporos lisztet apránként beleforgatjuk.
Szilikonos zsírpapírral bélelt tepsibe öntjük
(gáztepsi), és kb. 20–25 percig sütjük.
DIÓS PISKÓTA
5 db tojás
5 evőkanál cukor
3 evőkanál liszt
4 evőkanál dió
½ csomag sütőpor
½ csomag vaníliás cukor
A diós piskóta elkészítése: a piskótákhoz a tojást szétválasztjuk, a sárgájába tesszük a cukrot
és habosra keverjük. A tojás fehérjét egy csipet
sóval habbá verjük, majd beleöntjük a kikevert
tojássárgájába (óvatosan keverjük össze). Majd
a sütőporos lisztet és a diót apránként beleforgatjuk.
Szilikonos zsírpapírral bélelt tepsibe öntjük
(gáztepsi), és kb. 20–25 percig sütjük.
MÁKOS PISKÓTA
5 db tojás
5 evőkanál cukor
3 evőkanál liszt
4 evőkanál darált mák
½ csomag sütőpor
½ csomag vaníliás cukor
A mákos piskóta elkészítése: a piskótákhoz a
tojást szétválasztjuk, a sárgájába tesszük a cukrot, és habosra keverjük.

A tojásfehérjét egy csipet sóval habbá verjük, majd beleöntjük a kikevert tojássárgájába
(óvatosan keverjük össze). Majd a sütőporos
lisztet és a mákot apránként beleforgatjuk.
Szilikonos zsírpapírral bélelt tepsibe öntjük
(gáztepsi), és kb. 20–25 percig sütjük.
KARAMELLÁS DIÓ
15 dkg dióbél
½ tojás fehérje
4 evőkanál cukor
1 mokkáskanál fahéj
A karamellás dió elkészítése: 15 dkg dióbelet
belekavarjuk a tojásfehérjébe és hozzáadunk
egy csipet sót. Egy zacskóba tesszük a cukrot
és a fahéjat. A nedves diót beleöntjük, összerázzuk, és sütőpapíron a tepsiben lassú tűzön
szárítjuk.
KRÉM
5 púpozott evőkanál liszt
5 dl tej
15 dkg porcukor
2 csomag vaníliás cukor
25 dkg margarin
A krém elkészítése: a lisztet a tejjel állandó
kevergetés mellett összefőzzük, majd amikor
már langyosra hűlt, hozzákeverjük a porcukrot, és simára keverjük, végül a margarint is
beletesszük, és újból simára keverjük.
A SÜTEMÉNY ÖSSZEÁLLÍTÁSA
1 mézeslap, megkenve krémmel
1 diós piskóta, megkenve szilvalekvárral
1 sima piskóta, megkenve baracklekvárral
1 mákos piskóta, megkenve krémmel
1 mézes lappal zárjuk, melyet nagyon vékonyan megkenünk egy kevés krémmel, és a durvára őrölt karamellás dióval megszórjuk.
Jó étvágyat kíván hozzá:
Kovácsné Pető Katalin · Fotó: Nagy Ildikó

A meseíró pályázat
versenyeredményei
A XXIV. Jász Világtalálkozó alkalmából A
Sárkánygödör legendája címen meghirdetett
meseíró pályázatban 3 kategóriában hirdettünk 1–1 nyertest.
A pályázatra 32 pályamű érkezett be, szebbnél szebb alkotások, néhol illusztrációval.
A zsűri elnöke Csomor Csilla színművész volt.
I. korcsoport nyertese:
TANCZIKÓ HANNA ZSUZSANNA
(Jászfényszaru)
II. korcsoport nyertese:
SZERÉMI FANNI (Jászfényszaru)
III. korcsoport nyertese:
CSERNUS MOLNÁR JÚLIA
(Pusztamonostor)
Különdíjasok:
HERING HUNOR (Jászberény)
ONDAVAI ATTILA (Jászkarajenő)
KURUNCZI ZOLTÁN (Jászfényszaru)
ÉZSIÁS ZSÓFIA (Újszász)
KOTÁN ESZTER (Jászfényszaru)
DAIKI TENNÓ (Jászfényszaru)
KOTLÁRNÉ PRINCZ ERZSÉBET
(Jászfényszaru)
LÉNÁRT SÁMUEL (Jászfényszaru)
A résztvevők mindannyian egy sárkány bábfigurával és emléklappal lettek gazdagabbak, a
nyertesek pedig stílusosan sárkányos ajándéktárgyakat vihettek haza.

MESEÍRÓ
I. KORCSOPORT
NYERTES MESE

A Sárkánygödör
legendája
Egyszer réges-régen Magyarországon is éltek
sárkányok, akik fosztogatták, sanyargatták a
népet. Egy hatalmas sárkány uralta a fővárost,
Pestet és környékét.
A király megelégelte a sanyargatását, és vérdíjat tűzött a sárkány fejére, hogy véget vessen
ennek. Sok vitéz jelentkezett, de egy sem tudta
legyőzni a sárkányt. A sok kudarc után nem
akadt egy vitéz sem már, aki kockára tette volna az életét. Behúzódtak a váraikba, és várták
a csodát, majd valaki más győzedelmeskedik.
Telt-múlt az idő, a király megöregedett, a
lánya felcseperedett, a sárkány tovább pusztított. Elérkezett a Jászság kapujába, a mostani
Jászfényszaruba is, ahol a jász vitézek éltek. A
Jászság a sárkányuralom alatt rendkívül sokat
szenvedett, de nem néptelenedett el. Vezérük,
a jászkapitány irányítása alatt sok támadást
visszavertek, de a fenevadat nem sikerült még
csak megsebesíteni sem. Olyan vastag volt a
bőre, hogy nem vágta át a legnemesebb acél
sem. Jazini Levente, a kapitány fia, nagyon
ügyes íjász volt. Kiskora óta szeretett volna kiállni a rémség ellen, de édesapja nem engedte,
mondván még túl fiatal. Addig rimánkodott
szüleinek, amíg elengedték a király udvarába,
ahol a legnevesebb fegyverkészítők dolgoztak.
Olyan fegyvert akart készíteni, amely áttöri a
hétfejű pikkelyeit.
Sok éve már ott élt a király udvarában, ahol
titkon egymásba szerettek a királylánnyal. Egy
nap, ahogy a műhelyében dolgozgatott, fülébe
jutott, hogy a király lányát elrabolta a sárkány.
Már majdnem készen volt a fegyvere, egy hatalmas íj, amely képes elpusztítani a szörnyet.
A nyílvessző hiányzott még, amit csak sárkánytűzben lehet megedzeni, ezért hazatért a Jászságba, és a jász vitézek segítségét kérte. Akik
csapdát állítottak, egy nagy sereg bárányt tereltek a sárkány elé, és ahogy felperzselte őket,
közben tudta nélkül felhevítette a nyílvesszőt.
Gyorsan elkészítették a fegyvert, és Levente a
jász vitézekkel a királylány kiszabadítására indult.
Hosszas barangolás után ráleltek a búvóhelyére a gödöllői dombok között. Véres csata
kezdődött, a jászok bátran kitartottak, majd
egy alkalmas pillanatban kilőtték a sárkányölő nyílvesszőt, amely átfúrta a sárkány testét.
Ekkor a bestia megijedt, és menekülőre fogta
a dolgot. Elrepült épp a Jászság irányába, de
nem jutott sokáig, csak a Jászság kapujáig,
ott lezuhant és szörnyet halt, hatalmas krátert
okozva a becsapódással. Ez a gödör a mai napig ott található Jászfényszaru határában, úgy
hívják, hogy Sárkánygödör.
A király nagyon hálás volt a jászoknak, ezért
független igazgatási és bíráskodási jogokat
kaptak. Az országban újra béke honolt, a sárkányok mind elmenekültek. Jazini Levente
pedig feleségül vette a király lányát, egy hétig
mulattak. Aki nem hiszi, járjon utána. Itt a
vége, fuss el véle!
Tanczikó Hanna Zsuzsanna
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A zaj hallórendszeren kívüli hatása
Alvászavarokat csinál, gátolja az elalvást. Vannak stresszhatásai is. Fáradtságot, a koncentráló képesség csökkenését, ingerlékenységet okoz,
nem ritka az egyensúlyzavar sem, A halláscsökkenés miatt előfordulhatnak balesetek is. Mindezekért fontos, hogy óvjuk hallószervünk épségét.
Foglalkozásunkkal összefüggő fertőző betegségek megelőzése (biológiai kóroki tényezők). Lyme –kór (ejtsd lajm)
Kullancsok terjesztik. A kullanccsípés környékén egyre növekvő átmérőjű, kör alakú vörös folt jelenik meg. Egyre nagyobb lesz, a belseje
halványul. Később izületi és izomfájdalmak jelennek meg, kezeletlenül később idegrendszeri gyulladások tünetei is megjelenhetnek. Fontos a kullancsokkal való találkozás megelőzése. Ha erdőben sétálunk,
kirándulunk, zárt ruhába öltözzünk, ajánlatos a nadrág szárának alul a
bekötése. A betegség erdészeknél mezőgazdasági dolgozóknál a leggyakoribb. Kirándulók vigyenek magukkal kullancsriasztót, gyógyszertárban is kapható kullancskiszedőt, mellyel a kullancs óvatosan eltávolítható, feltétlenül forduljunk orvoshoz gyógykezelés végett.
Kullancs-encefalítis (ejtsd enkefalítisz, agyvelőgyulladás)
Kullancsok terjesztik csípésükkel. Az ország egész területén elterjedtek a kullancsok. városok kiskertjeiben is megtalálhatók. (Az enyhe tél
miatt nem pusztultak el.) A betegség influenzaszerű tüneteket okoz.
Ritkább esetben megjelennek az idegrendszer gyulladására jellemző
tünetek, válltájéki izomfájdalmak, általános rosszullét jelei. A betegségnek ki vannak téve erdészek, mezőgazdaságban dolgozók, kirándulók, a szabadban dolgozók. Ha kirándulni megyünk, vigyünk magunkkal kullancsriasztót, adjunk a gyermekekre megfelelő ruházatot,
mert a kullancs legtöbbször a fűből mászik ránk, felhalad a derék közepéig is. Este otthon vizsgáljuk át a gyermekek testét! Nézzük át házi
kedvencünket, kutyánkat is! Van ellene hatékony, specifikus védőoltás
is, mely a gyógyszertárakban kapható. A védőoltás nagyon ajánlott
kertészeknek, erdei munkásoknak. Első oltás után 1–3 hónap közötti
időben kell a második oltást beadni, majd egy év múlva a harmadikat.
Ajánlott három évenként emlékeztető oltást adni.
Vírusok által terjedő fertőző májgyulladások
Vírusok által terjesztett betegséget A, B, C jellel jelöljük. Az A-vírust
a fertőzött személy a székletével terjeszti, mely a szájon át kerül a szervezetbe. Már itt is hangsúlyozom az étkezés előtti kézmosás fontosságát, és a higiéniai szabályok megtartását, piacon vásárolt gyümölcsök,
zöldségfélék evés előtti alapos megmosását. A betegség nem gyakori.
Védőoltás van ellene, bár ritkán kerül alkalmazásra.
B és C vírus másként terjed, mint az A, közvetlen érintkezés útján, és nem szájon át. Például injekciós tűvel, szexuális úton is. Fokozottan veszélyeztetettek az egészségügyi dolgozók, kábítószer élvezők
stb. A betegség néha súlyos formát ölt, komoly májkárosodás lehet
a következménye, ezért fokozottan kell ellene küzdeni, elsősorban a
pontos higiénés szabályokat be kell tartani. Az egyszerhasználatos mai
eszközök, mint például az injekciós tűk használata, kesztyűk, arcot
védő maszkok megvédenek ellene stb. Van védőoltás, mely kötelező
mindazon dolgozók számára, akik fokozottan ki vannak téve a fertőzés
veszélyének. Elsősorban egészségügyi dolgozók, szociális intézetekben
ápolást végzők. Az első oltást követően 1-3 hónap közötti időben
kell a védőoltást megismételni, és egy év múlva az emlékeztető oltást
megadni. Hangsúlyozni szeretném, hogy a higiénés szabályok megtartásával meg lehet előzni a betegséget, és ez egyformán fontos minden
polgár számára. C vírussal fertőzés módja hasonló, mint B vírusnál,
de sokkal ritkábban történik. Az egész világon elterjedt. Ritkábban
okoz súlyos betegséget, aki megfertőződik valamilyen módon, gyakran vírushordozóvá válik. Itt is hangsúlyozni kell a higiénés szabályok
megtartásának fontosságát.
Dr. Harangozó Imre

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.
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Önkormányzati hírek
a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. június hónapban két alkalommal tartott ülést. A képviselők által alkotott rendeletekről és határozatokról az alábbiakban tájékoztatjuk az érdeklődő olvasókat.
2018. június 6.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. 2017. évi beszámolóját a költségek részletes megbontása mellett.
Ezen napirenddel egyidejűlegelfogadták Jászfényszaru Város víziközmű
vének 2018–2032. évekre vonatkozó, ivóvizet és szennyvizet is magába
foglaló gördülő-fejlesztési terv beruházási tervrészére vonatkozó nyilatkozatokat, továbbá a szükséges szolgáltatási díjat az önkormányzat a 2018. évi
költségvetésének terhére biztosítja. A
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az előterjesztés mellékletét
képező nyilatkozatok aláírására.
A testület döntött a „KEOP-7.1.0/11 Derogációs víziközmű
projektek előkészítése megvalósítására létrehozott Jászfényszaru
Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulásnak átadott pénzeszközről, mely alapján a működési kiadások fedezetére korábban
800.000 Ft összeget biztosított.
A társulás zárszámadásai alapján az eddig elköltött összeg rendeltetés
szerinti felhasználását elismerték, és tudomásul vették, hogy a tárulás a 2018. augusztus 31-i megszűnésekor, a 2017. december 31-ig
elköltött összeggel, a 2018. évben felmerülő bankszámlával kapcsolatos költségek összegével, továbbá a megszüntetéssel kapcsolatos egyéb
felmerülő költségekkel csökkentett mértékben kerül visszafizetésre az
átadott összeg.
A testület hozzájárulását adta a Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulás 2018. augusztus 31. napjával történő
megszüntetéséhez, ezért a társulás megszüntetéséről szóló okiratot jóváhagyta. A képviselő-testület felhatalmazta Jászfényszaru Város Önkormányzata polgármesterét, hogy a társulás megszüntetéséről
szóló okiratot az önkormányzat nevében aláírja.
Módosították a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 441/2017. (IX. 27.)
képviselő-testületi határozat IV. fejezet 1. pontját a az iratkezelés szervezeti rendje vonatkozásában.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta a
Cori-Kör Alapítványt annak érdekében, hogy a jászfényszarui óvodások (25 alkalommal történő igénybevételével) korcsolyaoktatása megvalósulhasson, melyhez összesen 555.750 Ft-ot a 2018. évi
költségvetésében biztosít.
Jászfényszaru város képviselő-testülete elfogadta a kisgyermekek
korai fejlesztésének mozgásfejlesztő terápiájával kapcsolatos
TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) vizsgálatokról szóló beszámolót. A képviselő-testület a csoportos mozgásterápián belül támogatta a 10 csoport (3 óvodás és 7 iskolás csoport) létrehozását. A
pedagógus óradíját az iskolai csoportos foglalkozás esetében 5.000 forint/óra állapította meg (7*5.000 Ft). A testület a csoportos foglalkozáson részt vevő gyermekek szüleitől 1.000 forint/hó hozzájárulási
díjat határozott meg. Az órák megvalósulását a Jászfényszarui Napfény
Óvoda igazgatója igazolja.
A Szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II. 25.) rendelet alapján
települési támogatás formájában minden egyéni foglalkozáson részt
vevő gyermek szülőjének van lehetősége anyagi támogatást kérni a
szükséges eszközök megvásárlására, hasonlóan a gyógyászati segédeszközökhöz. Ilyen esetekben, ha a kérelmező az egyéb feltételeknek
megfelel, 50%-ban kerül támogatásra a számlával igazolt kiadás.
(folytatás a 14. oldalon)
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(folytatás a 13. oldalról)
A képviselő-testület módosította a 2018. évi költségvetéséről szóA képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a Prevenció 2006.
ló rendeletét. Elfogadták az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi
Kft.-vel az együttműködési megállapodás aláírására.
helyzetéről készített tájékoztatót.
A képviselő-testület a TK út telekalakítására és művelésből törJóváhagyták a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége alaptagdíténő részbeni kivonására készült árajánlatban szereplő bruttó
jának 57.840 Ft-os, kiegészítő tagdíjának 145.414 Ft-os összegét,
2.090.000 Ft összeget elfogadta, és a 2018. évi költségvetésben bizmindösszesen 203.254 Ft-ot. Határozatot hoztak a 2018. évi hos�tosította, egyben felhatalmazta a polgármestert a vállalkozóval történő
szabb időtartamú közfoglalkoztatási program folytatásához forrás
szerződés aláírására. A testület módosította a 313/2017. (VII. 12.) sz.
biztosításáról, mely szerint a „Segítő Kezek” időslátogató program
képviselő-testületi határozatát, és Jászfényszaru 05/212. helyi közút
2018. 07. 01-től 2019. 02. 28-ig tartó megvalósítása érdekében 5
megosztásáról és az abból keletkezett 05/216. hrsz.-ú helyi közút
fő közfoglalkoztatásához 1.205.584 Ft saját forrást biztosítottak.
belterületbe vonásáról döntött, és elfogadta a Szabó Imre földmérő
Rendeletet alkottak az otthonteremtési támogatás programjáról
árajánlatában szereplő bruttó 695.800 Ft összeget a 2018. évi költségszóló 11/2016. (X. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról.
vetése terhére. Egyben felhatalmazta a polgármestert a vállalkozóval
A testület elfogadta a 2018-2019-es nevelési évben induló óvodai
történő szerződés aláírására.
csoportok létszámának alakulásáról szóló tájékoztatót az alábbi
Zárt ülésen elbírálták a FSZ/2628/2018 számon közzétett pályátáblázat szerint:
zati felhívásra érkezett ajánlatot, valamint meghatározták a Jászfényszaru külterület 05/219. helyrajzi számon
Várható		
Várható
Összesen
kialakítandó ingatlan értékesítésével kapcsolatos egyes
Csoportok
létszám
Csoportok
létszám
feladatokat.
szept. máj.		
szept. máj. szept. máj.
Jászfényszaru város képviselő-testülete a Jászfényszaru
Kiscsoport			Kiscsoport
10 23
10
23
20
46
külterület 05/219. helyrajzi számon kialakítandó, 15
(Méhecske) új
(Süni) új
ha területű, kivett beruházási terület művelési ágú
Kis-középső			Kis-középső
ingatlan értékesítése tárgyában közzétett pályáza24 24
28
28
52
52
(Mazsola) csoport
(Pillangó) csoport
ti felhívás nyertes ajánlattevőjének a SRF EUROPE
Nagy-középső			Nagy-középső
Korlátolt Felelősségű Társaságot hirdette ki. A testület
23 23
26
26
49
49
(Maci) csoport
(Csiga) csoport
felhatalmazta és felkérte a polgármestert, hogy a pályázatban foglalt értékesítési feltételek egyeztetése, valamint
Nagycsoport			Nagycsoport
26 26
25
25
51
51
az adásvételi szerződés megkötésének előkészítése ér(Ficánka)
(Katica)
dekében a nyertes ajánlattevővel a kapcsolatot vegye
Összesen
83 96		
89 102 172 198
fel, és tárgyalásokat folytasson, továbbá a jegyzőt, hogy
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a pályázati
Támogatták a Napfény Óvoda épület emeleti részének hűtési
felhívást és a nyertes ajánlatot küldje meg annak érdekében, hogy a
rendszerrel történő felszereléséhez 800.000 Forint keretösszeg biznemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekeztosítását a 2018. évi költségvetésében.
dés szerinti elővásárlási jogának gyakorlásáról, vagy annak mellőzéséMódosították a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulről a Magyar Állam nevében nyilatkozzon.
ladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 18/2001. (XII. 14.)
Felajánlott ingatlan tekintetében felhatalmazták a polgármestert
önkormányzati rendeletet.
értékbecslés elvégeztetésére, majd az abban foglalt összegnél nem
Határozatokat hoztak a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdmagasabb áron az áralku lefolytatására.
hulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban, illetve a Hatvan
Döntöttek a külterületen folyamatban lévő ipari beruházás során
és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
kialakítandó ingatlan ipari hasznosításának előkészítése érdekéTársulásban is tagsággal rendelkező önkormányzatok részére a
ben a lábon álló termésben okozott kár megtérítésére kötendő kártalatársulás 2018. június 28-i üléseire előterjesztett napirendi pontok
nítási megállapodáshoz keretösszeg biztosításról.
tárgyában:
· a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fej2018. június 20.
lesztése Társulás és a Hatvan és Környéke Települési SzilárdhullaJászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadta a
dék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökének felhatalmazása
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási
szavazati jogának gyakorlására a Szelektív HulladékhasznoHivatala 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját. A Közbesító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. társasági szerződés
szerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· a „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jászfényszamódosítása, valamint ehhez kapcsolódóan a közszolgáltatási, az
run” című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban válaszalvállalkozói, a bérleti, albérleti, illetve vagyonkezelési szerződések
tási malac beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről
megszavazása kapcsán;
· a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 sz., „Önkormányzati épü· a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejleszletek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a
tése Társulás és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladéknapelem építés feltételes közbeszerzéséhez ajánlattevők kijelögazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökének felhatalmazásáról
léséről.
halaszthatatlan esetben történő szavazására a Társulási Tanács
· a XXIV. Jász Világtalálkozóra színpad- és ledfal bérléséhez, nyilrészére utólagos beszámolási kötelezettsége mellett;
· a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejleszvánosság biztosításához nyertes ajánlattevők kijelöléséről, VP6tése Társuláshoz Bag Nagyközség csatlakozási szándékáról;
19.2.1.-48-7-17 jelű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához
· a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejleszönerő biztosításáról. A képviselő-testület a Jászsági Kistérségi
tése Társuláshoz Verseg Község csatlakozási szándékáról;
Helyi Közösség Egyesülete, mint helyi LEADER akciócsoport
· felhatalmazták a polgármestert, hogy a Társulási Megállapoáltal meghirdetett „Értékkel bíró helyi rendezvények támogadás jelen határozatoknak megfelelő módosítását aláírja.
tása” című felhívására 3.145.790 Ft összköltségű, 2.000.000 Ft
támogatási összegű támogatási kérelem benyújtásához önerőként
Jászfényszaru város képviselő-testülete elfogadta a Thyssenkrupp
1.145.790 Ft saját forrást biztosított.
· a Sóstó dűlő-szakasz közbeszerzési eljárás indítása a TOP-1.1.1Components Technology Hungary Kft. részére a 447/2015. (IX.
15-JN1-2016-00008 számú pályázat keretében megvalósuló,
27.) képviselő-testületi határozattal megítélt támogatással kapcsoa Jászfényszaru, Ipari területfejlesztés – Sóstó dűlő útépítése
latos 2015–2017. évi időszakra vonatkozó beszámolóját.
nyílt közbeszerzési eljárásának elindításáról.
(folytatás a 15. oldalon)
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ÓVODAI HÍREK
Meghívó
A Napfény Óvoda Méhecske és Süni csoportjába 2018. augusztus 23-án 17 órai kezdettel tájékoztató, ismerkedő szülői értekezletre hívunk minden kiscsoportos szülőt, akinek
gyermeke a 2018/19-es nevelési évben kezdi
meg az óvodát.

Az óvó nénik

Óvodai beíratás
A Gamesz értesíti a szülőket, hogy az óvodai gyermekétkezésre a beíratás augusztus 23-tól kezdődik. Automatikus átvezetés nincs! Kedvezményre jogosító határozat bemutatása a beíratásnál szükséges.

Gyerekszáj
· Óvó néni! Apa azt mondta, hogy megyünk gombozni, meg vaddisznót szedni.
· Óvó néni! Tudom, hogy honnan veszünk perecet. A boltból. A postás nem hoz.
· Óvó néni! Ugye szobatiszta és szófogadó vagyok?
· Óvó néni! A Mikulás majd telepíti a tabletemre a játékot.
· Óvó néni! Ha izmos leszek, fel tudom emelni a nagy lapátot homokkal.
· Óvó néni! -Nekem játék bilincsem is van otthon, hogy le tudjam
tartóztatni magam, amikor akarom.
Összegyűjtötte és lejegyezte Földvári Edit

Nyár van
Fotó: Cseszkóné Zsámboki Tímea

(folytatás a 14. oldalról)
Jászfényszaru Város Önkormányzata tagfelvételét kezdeményezte
a Magyar Geotermális Egyesületbe, és vállalta, hogy az egyesületi
tagság elnyerése esetén az évenkénti 100.000 Ft összegű tagsági
díjat a város éves költségvetéséből biztosítja. A képviselő-testület
felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a tagfelvétel kezdeményezéséről, tagfelvétel esetén a hatékony együttműködésről gondoskodjék.
A testület értékelte és elismerte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 2018. év első félévében végzett munkáját.
Jászfényszaru város képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszaru
Ipari Park gázellátás fejlesztéséről szóló tájékoztatót. Felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert és Győri János alpolgármestert, hogy a 072/2. helyrajzi számú Jászfényszaru külterületén
található földgáz csatlakozó állomástól elkerülő gázvezeték tervezését
megrendelje.
Jóváhagyták az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatainak ellátására vonatkozóan az ALBACOMP RI Kft.-vel bruttó 508.000 Ft összegben a 2017. évben azonos tárgyban megkötött szerződést azonos tartalommal.
A tanuszoda építési területének lőszermentesítésére benyújtott
bruttó 287.020 forint árajánlatot elfogadták, és mint keretösszeget
elkülönítették a 2018. évi költségvetésben, és egyben felhatalmazták a
polgármestert a szerződés aláírására a vállalkozóval.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta
Kiskunfélegyháza településsel testvérvárosi megállapodás aláírását 2018. évben. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a
testvérvárosi megállapodás aláírására.
Zárt ülésen szükséglakás bérletének 2 hónappal történő meghos�Dr. Voller Erika jegyző
szabbításáról döntöttek.

Múzeumok éjszakáján szerepelt
a Fortuna

Jászberényben vendégszerepelt a Fortuna Együttes. Június 16-án a
Múzeumok éjszakája programsorozat keretében a Jász Múzeumban
mutatták be nagy sikerrel kabaréjeleneteiket a fényszarui színjátszók.
Katinka

IV. Béla-díj
Iskolánkban hagyományteremtő, hogy a tanév végén a ballagó évfolyam egy diákja kitüntetésben részesül, és átveheti iskolánk életében a
legmagasabb elismerést, a IV. Béla arcképével ellátott ezüst emlékérmet és az ezzel járó oklevelet. A 2017/18-es tanévben a tantestület egybehangzó szavazata alapján Berze Anna 8. b osztályos tanuló kapja e
nívós elismerést. Anna az általános iskola nyolc évében kiemelkedően
teljesített a tanulmányi munkában és odaadóan vett részt a közösségi

életben. Nyolcadikban diáktársai diákpolgármesternek választották,
így még nagyobb odaadással vette ki részét a DÖK (Diákönkormányzat) programjainak szervezésében. Szívesen szerepelt iskolai és városi
rendezvényeken.
Az iskola jó hírnevét területi és megyei versenyeken elért szép eredményeivel öregbítette. Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes, és a művészeti iskola Napsugár színjátszócsoportjának aktív tagja.
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Hatnapos közösségi program Egerben
Az Egri Főegyházmegye sikeresen pályázott az EFOP-3.3.5-17-2017-00057 számú,
Élménypedagógia a tanulók képességeinek
sokoldalú fejlesztésére című közösségi programra, melyet a IV. Béla Katolikus Általános
Iskola és AMI hetedik évfolyamos diákjai
vehettek igénybe 2018. 06. 18-tól 2018. 06.
23-ig. A hatnapos közösségi programon 45
diák és 4 pedagógus vett részt Egerben. Szálláshelyünk az Érseki Szent József Kollégiumban volt. Téma modulunk nomád, kalandjellegű volt, mely az Oktatási Hivatal Ki vagyok
én? – Hogyan alakítsam a személyiségemet?
című programsablonján alapult.

Az egész hetet a példaképeink témára szerveztük. Érkezésünk után
megalkottuk a közös szabályokat, melyet ujjlenyomatos szerződéssel
hitelesítettünk. Ezután egy kooperációra serkentő Mission Imposible
játékot játszottunk. Miután a további feladatok alapja csapatmunkára
épült, ezért ezek kialakítása folyamatosan zajlott. A másnapi feladatot
előkészítettük pólófestéssel és csapatzászló készítéssel.
Kedden az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpontjának
megtekintése után az Érsekkertben számháborúztunk. A játék során
az együttműködésre és a konfliktuskezelésre helyeződött a hangsúly.
Szerdán Szarvaskőre vonattal utaztunk, ahol kalandpark, túra és csapatjáték töltötte ki időnket. Ezek során különböző megmérettetéseken
vehettek részt, legyőzhették félelmeiket, és biztathatták egymást.
Csütörtökön kipróbálták kreativitásukat csapatmunkában a szaba
dulószobában, délután pedig a strandon hűsítették magukat.

Pénteken délelőtt az esőzés miatt közösségépítő játékokat játszottunk. A kora délután folyamán a Mistory – Eger hőse alkalmazás segítségével felfedezték Eger nevezetességeit, és megtalálták önmagukban a hőst.
Szombaton a szabadprogram után ebéddel zártuk egyhetes programunkat, amely élményekkel, kalandokkal, sok tapasztalattal bővítette
a diákok ismereteit.
Köszönjük mindenkinek, akik lehetővé tették utazásunkat, szállásunkat, napi ötszöri étkezésünket és programjainkat. Külön köszönet
a kollégium személyzetének a segítőkészségért, a finom és változatos
étrendért, az étterem dolgozóinak rugalmasságáért.
Szöveg és kép: Tóth Sándorné, Vargáné Dobák Tünde,
Polatschekné Rimóczi Melinda, Mészárosné Dobák Ildikó
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HÁROM NAP AZ ÉLET
„Javíts, hogy jutalmazhassanak!”
Jászfényszaru Város Önkormányzatának jóvoltából az idén is megEgy kirándulás hiteles krónikája
szervezhettük a kitűnő, szorgalmas, valamint a több tantárgyból javító

A ballagást követő héten június 26-án fél hétkor kezdetét vette a
„NAGY UTAZÁS”. Ekkor szálltunk autóbuszra hat pedagógus kollégámmal, és iskolánk 39 tanulójával, akik mindannyian javítottak a félévi tanulmányi eredményükön, vagy kitűnő bizonyítványt szereztek.
Célunk volt, hogy megismerkedjünk hazánk csodálatos tájegységeivel.
A programáradat Baján vette kezdetét, ugyanis a bajai kikötőből indultunk el egy dunai hajókirándulásra. Egy órán keresztül szeltük a
hűs habokat lágy szellő kíséretébe, majd megcéloztuk Gemencet.
Egy színvonalas, különleges kiállítás megtekintését követően birtokunkba vettük a kisvasutat, mely elvitt bennünket a gemenci erdő,
egyben tájvédelmi körzet látványos területeire.
Szélsebesen száguldott az idő, hiszen máris Szekszárd felé repített
bennünket az autóbusz. A pazar szállás „elfoglalása” és a bőséges,
ízletes vacsora elfogyasztása után késő estig a sporté lett a főszerep:
csocsóztunk, asztaliteniszeztünk, persze akadtak olyanok is, akik gyönyörű cselek után ontották a gólokat.
Szerdán délelőtt a gokartpályán csillogtattuk meg technikai tudásunkat, igaz, a versenyautóba ültek közül néhányan pillanatok alatt
„átrendezték” a használt autógumikkal övezett útvonalat.
Az ebédet már a modern élményés strandfürdőben fogyasztottuk el,
majd a hűvös, szeles idő ellenére suhanva siklottunk a csúszdákon, vagy
éppen pancsoltunk, úsztunk a kellemesen langyos vizű medencékben.
Kora délután az eleredő eső miatt
behúzódtunk a Prím nevű cukrászdába, ahol süteményezhettünk és fagylaltozhattunk.
Csütörtök reggel búcsút intettünk
Szekszárdnak, és Kalocsa felé vettük
az irányt. A kisvárosban megtekintettük a főszékesegyházat, az érseki
palotát és a történeti kiállítást. Megcsodálhattuk a 15000 kötetes könyvtárat, sőt ízelítőt kaptunk a régmúlt
idők gasztronómiáiból, főzési, sütési,
étkezési szokásaiból. A kirándulás a
sétáló utcán zárult egy rövid szabad programmal.
Fantasztikus három nap élményei után este fél hét körül találkoztunk újra a családunkkal, barátainkkal. Reméljük, ezért a kirándulásért is érdemes volt tanulni! Legyen ez a lehetőség minta, motiváció
valamennyi tanulónk számára!

tanulók számára ezt a jutalomkirándulást.
Az alsó tagozatról 65 gyermek vehetett részt az egynapos kiránduláson, június 26-án. Első megállónk Egerben a Dobó István Vármúzeum volt, ahol bepillantást nyerhettünk a korabeli emberek életébe,
megismerkedhettünk röviden a vár történetével és saját szemünkkel
láthattuk a törökök elleni győztes harc „maradványait”. A gyerekek érdeklődve hallgatták idegenvezetőnket, aki az érdekességek elmesélése
mellett egy korabeli puskát is „megszólaltatott”.

Egy órakor érkeztünk meg a Fekete Ló Fogadóba, ahol nagyon ízletes ebéddel vártak bennünket. Sajnos a fogadót elhagyva rossz idő kerekedett, de ez jó kedvünket nem szegte. Meg sem álltunk a gyöngyösi
Cinema Bridge Moziig, ahol a Kutyaparádé című filmet néztük meg.
A mozi végeztével a szomszédos Manhattan Burger gyorsétteremben
vacsoráztunk, ahol a finom kölyökmenü mellé ajándékot is kaptak a
gyerekek. 7 óra után értünk haza Jászfényszarura, egy fáradt, de élményekkel teli gyerek- és pedagóguscsapattal. Ezzel a kirándulással
lezártuk a tanévet, és reméljük, hasonló tartalmas programokkal kezdhetjük el a következőt a jól megérdemelt nyári szünet után.
Kép és szöveg: Czeglédi Dóra

Országos eredmény helyesírásból

Az utolsó gondolat pedig a köszöneté. Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának anyagi támogatását, a szervezők munkáját,
a kísérő pedagógusok segítségét.
Mi lesz jövőre? Reménykedjünk…
Gulyás Imre szervező pedagógus · Kép: Lovászné Török Magdolna

A Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei
fordulóján elért 1. helyezése alapján Berze Anna 8. b osztályos tanuló
(felkészítő: Kotánné Kovács Tímea) részt vehetett a verseny országos
döntőjében, melyet a Magyar Nyelvtudományi Társaság szervezésében
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a
Gólyavárban rendeztek. A verseny elnöke, dr. Keszler Borbála profes�szor emeritus és a verseny titkára, Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi
docens megnyitója után a kísérő pedagógusok és vendégek több előadást hallgathattak meg, amíg a versenyzők megírták a tollbamondásból és feladatlapból álló versenyt. Anna 100-ból 94 pontot szerzett,
ami alapján a középmezőnyben, a 20. helyen végzett. Szívből gratulálunk a kimagasló eredményhez, és kívánjuk, hogy középiskolai tanulmányai során is hasonló sikereket érjen el. Kotánné Kovács Tímea
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Tiszteld a múltat és éltesd tovább!
A Jászfényszaru az Oktatásért
Ezzel a címmel rendeztünk – az Egri Főegyházmegye EFOP-3.3.5.
Alapítvány díjazottjai a 2017/18-as
számú pályázatának jóvoltából – napközis tábort a 2. évfolyamos gyeretanév eredményei alapján
keknek június 18–22-ig. A tábor ingyenes volt, négyszeri étkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) biztosított.
A programok helytörténeti jelleggel a jászok és a Jászság története téma
köré szerveződtek. Vendégünk volt dr. Farkas Kristóf Vince történész,
aki érdekes, élvezetes előadást tartott a jászok eredetéről, címeréről,
himnuszáról. Később a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményt is bemutatta a gyerekeknek. Ézsiás István pedig a huszárokról, azok viseletéről,
felszereléséről, illetve a huszáréletről mesélt. Kézműves foglalkozásokon
készítettek a táborlakók jászsági motívumokkal díszített vászontáskát,
könyvjelzőket, életfát. Közben népdalokat hallgattak, énekeltek, jász települések neveivel ismerkedhettek. Táncokat is tanultak. A Lehel vezérről szóló mondát drámajátékkal dolgozták fel.

Lovaskocsiztak, számháborúztak, nyakláncot, karkötőt készítettek, ritmushangszert, nemezlabdát gyártottak, vasalós gyöngyből képet alkottak, kerékpáros versenyen, népi játékokban bizonyították ügyességüket.
Minden napra jutott egy-egy elkészített tárgy, amit emlékül hazavihettek a gyerekek.
A Holdonmacska koncerten is buliztak a diákok. Pénteken pedig
Budapestre látogattunk. A délelőttöt a Benczúr-kertben, a játszótéren
töltöttük. Délután a Future kiállításon próbálhattuk ki a jövő játékait.
Hazafelé természetesen a „Mekiben” uzsonnáztunk.
Tartalmas, játékos hetet tölthettünk együtt. Köszönöm a gyerekeknek,
hogy ilyen aktívan élték meg a tábor napjait! Köszönet minden résztvevő
felnőttnek, akik vidáman és lelkiismeretesen dolgozták végig az egész
hetet.
Tóthné Takács Ilona

Megyei elismerés

Nagy megtiszteltetés érte iskolánk két diákját és az őket felkészítő pedagógusokat. Május 23-ára meghívást kaptak a Szolnok Megyei Pedagógiai Intézettől a szolnoki Megyeházára, ahol díszes ünnepség keretében
könyvutalvánnyal jutalmazták őket az intézet által szervezett megyei
versenyeken elért kimagasló eredményükért, felkészítő pedagógusaiknak pedig egy szál virággal köszönték meg munkájukat. Berze Anna
8. b osztályos tanuló a Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny megyei fordulóján elért 1. helyezésért kapott meghívást, felkészítője Kotánné Kovács Tímea, Nagy Tímea 5. a osztályos tanuló pedig
a Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny megyei
fordulóján elért 3. helyezésért, felkészítő Tóth Sándorné. Köszönjük és
gratulálunk!
Kotánné Kovács Tímea

Ebben az évben is nagyon sok kimagasló eredményt elért tanulót javasolt az iskola igazgatósága alapítványi díjra. Örömmel töltött el bennünket, hogy a már több éve eredményes versenyzők mellett új nevek és új
versenyek is megjelentek közöttük.
A kuratórium a tanulók teljesítménye alapján ötezer és háromezer forint értékű könyvutalványt adományozott.
Ötezer forintos jutalomban részesültek: Baráth Konor a Diák I. szabadfogású magyar bajnokság bronzérméért, az Országos GRAPPLING
Diákolimpia 2. helyezéséért, és a területi diák kötöttfogású országos
bajnokságon kapott arany minősítésért. Rácz Áron két megyei versenyen is remekül helyt állt, a Kaán Károly természet- és környezetismereti versenyen 4., a Kalmár László matematikaversenyen 3. lett. Pásztor
Nóra a Kalmár László matematikaversenyen elért megyei 1. helyezéséért. Tanczikó Hanna Zsuzsanna az ugyanezen a versenyen elért 2.
helyezéséért.
Hat tanuló az elért eredmények alapján háromezer forintos utalványt
kapott: Mészáros Hanna a Herman Ottó Kárpát-medencei biológiaverseny középdöntőjében 5. helyezést ért el. Palotai Renátó az U18
BOCSA versenyen országos első lett. Ézsiás Réka a Kalmár László matematikaversenyen megyei 3. helyezést ért el. Nagy Tímea a Kaán Károly Országos természet- és környezetismereti versenyen megyei 3. lett.
Rácz Ádám versmondóként ért el sikereket, a Szolnok TV Megavers 10
tehetségkutató versenyének döntőjébe jutott, a Jász Fény vers- és prózamondó találkozóról bejutott a XXI. Regősök húrján országos találkozóra. Balázs Léna a Sakk Diákolimpián megyei 2. helyezést ért el annak
ellenére, hogy iskolai keretben nem tudott készülni, magánszorgalomból érte el ezt az eredményt.
Minden díjazottnak szívből gratulálunk, és jó pihenést kívánunk!
Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány Kuratóriuma

A Diákönkormányzat jutalmazottai
A Diákönkormányzat a 2017/18-as tanévben nyújtott kimagasló közösségi munkájáért Berze Anna diákpolgármestert és Harangozó Anett
diákpolgármester helyettest jutalmazta egy Szilágyi Dezső népi fafaragó
iparművész által készített liliomot ábrázoló medállal és könyvutalván�nyal. Mindketten példás szorgalommal és igyekezettel álltak helyt egész
évben, számtalan program megszervezésében és lebonyolításában vettek
részt, illetve méltón képviselték iskolánkat.
Ebben a munkában nagyon sokan segítették a munkájukat. Egy egész
csapat, akik nemcsak ebben az évben kapcsolódtak be, már korábban is
aktívan segítették a diákönkormányzat munkáját. Egy hétre való programot, versenyt állítottak össze a tökmagavatóra a negyedikeseknek. A
javaslatukra fát ültettünk a Föld napjára. Plakátot készítettek, maguk
kampányoltak a rádióban társaiknak az autómentes napon. Ha kellett,
az aradi vértanúkat jelenítették meg. Vagy a Nemzeti dalt szónokolták
a művelődési ház parkjában.A költészet napjára verset olvastak a rádióban. Saját gondolataikkal hívták fel társaik figyelmét a víz világnapján
annak fontosságára. Mindannyian készültek a szavalóversenyre. A karaoke délutánon csapatban Tóth Árpádot énekeltek. Babits után mindannyian verset írtak Magyarországról. Mikulás-szolgálatot teljesítettek,
vetélkedőt vezettek le, karácsonyi angyalok voltak, kampányt segítettek,
DÖK-gyűléseket szerveztek.
Mindez csak ízelítő, nem tudok mindent felsorolni. Kívánom, találják
meg azt a csapatot a következő iskolájukban is, akikkel ilyen nagyszerűen tudnak együttműködni a közösségért.
A Diákönkormányzatért végzett munkájáért liliomos medállal jutalmazottak: Bali Szabolcs, Berze Anna, Bodnár Viktória, Czeczulics Ferenc, Dobák Dominika, Dobák Fanni, Dobos Debóra, Fábián Ádám,
Gedei Cintia, Harangozó Anett, Holló-Szabó Dóra, Jáger Patrik,
Melegh Tibor, Pethő Petra, Pető Sára, Surányi Fatima, Szilágyi Dominik, Tóth Bálint.
Kotánné Kovács Tímea
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Fény-kavalkád napközis tábor 2018
Az idén már hatodik alkalommal adott otthont a napközis tábor 48
lakójának a Kisiskola, 2018. június 18–22-ig. Ez az egy hét a Fénykavalkád címet kapta, a ’fény’ szó Jászfényszaru nevéből származik, a
’kavalkád’ pedig a színes, változatos, mozgalmas programokra utal. Fő
témáink a jász népismeret, a jász hagyományok megismerése, továbbadása voltak. A táborozók négyszer 12 fős csapatokban dolgoztak. Forgószínpadszerűen váltották egymást a foglalkozásokon, melyeket az alsós pedagógusok vezettek.

Művészeti nevelés, kézművesség többször előkerült a hét folyamán. A
tábor során sokféle technika alkalmazásával nagyszerű alkotások születtek, melyeket haza is vittek a gyerekek. Az Ügyes kezek birodalmában
jász virágmotívummal díszítették a dekorgumi
névtáblát, ezt festették a táskákra, színezték
az életfára és a könyvjelzőt is ezzel a mintával
hímezték ki. A hagyományőrzést szolgálta az
íjászkodás, a huszárbemutató, megismerkedtek
a nemezelés technikájával, a „csülközés” nevű
népi gyermekjátékkal. A népi fajátékok is népszerűek voltak a gyerekek körében a mai digitális
világunkban. Belátták, hogy „kütyük” nélkül is
lehet hasznosan tölteni a szabadidőt. Kulturális
örökségünk része a lagzis kalácssütés. A Tájházi kalandozások alkalmával erre is sor került a
gyerekek aktív közreműködésével. Fűtötték a
kemencét, dagasztottak, fonták a kalácsot, amit
a kisütés után örömmel fogyasztottak el. Színesítették a tábor programját a drámajátékok,
melyek a másokkal együtt dolgozás képességét
erősítették a táborozókban.
A Bátorságpróba alkalmával kerékpáros ügyességi versenyen vettek részt, vagy a seprűnyelet
meglovagolva párban futottak végig az akadály-

pályán. Táborzáró programunk a Holdonmacska zenekar fergeteges
koncertje volt, ahol az ismert gyerekdalokat saját feldolgozással és saját
szöveggel adták elő.
Hagyományainknak megfelelően most sem maradt el a kirándulás.
Úti célunk Budapest volt. Első állomásként a Parlamentbe mentünk. Itt
idegenvezető kísért minket, aki „gyereknyelven” mesélt az épület történetéről, megmutatta a koronázási jelvényeket, és láthattuk az őrségváltást is, még az ülésterembe is bekukkanthattunk. Utunkat az Andrássy
Élményközpont Future Kiállításán folytattuk, ahol a gyerekek játszva
tanultak a világ legmodernebb tudományos játszóterén. Meglepetésképpen a McDonald’s-ban ebédeltünk. A kirándulást fagyizással zártuk
Gödöllőn. Sok gyerek számára ez a nap különleges élmény volt, mert
először jártak ezeken a helyeken.

A tábor megszervezésében és lebonyolításában nélkülözhetetlen szerepet játszottak a Kisiskola pedagógusai, akik áldozatos munkájukkal
járultak hozzá a sikerhez.
A vidám nyári napokra visszagondolva biztos vagyok abban, hogy a
táborban dolgozó pedagóguscsapatnak és a technikai dolgozóknak köszönhetően minden gyermekünk igazi nyári élményekkel gazdagodva
kezdhetik az új tanévet. Köszönjük Tóth Norbertnek és Tóth Bálintnak
az íjászkodást, Ézsiás Istvánnak a huszárbemutatót, Pető Lászlóné Kati
néninek a kalácssütést, a Holdonmacska zenekarnak a jó hangulatot és
a Vágó Bt.-nek a finom ételeket. Mindez nem jöhetett volna létre az
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány és Jászfényszaru Város Önkormányzatának anyagi támogatása nélkül, amit ezúton is
köszönünk.
Gyere el vélünk, légy a vendégünk!
És lesz egy szép közös emlékünk… JÖVŐRE IS!
Kép és szöveg: Ézsiásné Róka Mária táborvezető
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Négy nap Egerben
Az Egri Főegyházmegye EFOP-1.3.5 számú pályázatának köszönhetően a 6. a osztály tanulói néhány más osztálybeli gyerekkel négy napot tölthettek el Egerben. Szállásunk és étkezésünk a város központjában, a Szent József Kollégiumban volt a pályázatnak köszönhetően
ingyenesen, és a belépőjegyek egy részét is fedezte a pályázat, ezért
rendkívül gazdag programot tudtunk a gyerekeknek szervezni.
Június 18-án érkeztünk, és a szállás elfoglalása után az egri strandfürdőben kezdtük programunkat, ahol minden csúszdát, medencét,
melegvizes dögönyözőt és az élményfürdőt is kipróbáltunk. A vacsora
elfogyasztása után esti városnézésre indultunk, ahol nagy örömünkre éppen utcazenész fesztivál volt, így valódi mediterrán hangulatban
élvezhettük ennek a különleges városnak a történelmet idéző egyedi
hangulatát. Másnap reggel a főiskolára vezetett utunk, ahol a Varázstorony által kínált kiállításokat tekintettük meg, a Planetáriumban
megnéztünk egy előadásta a földről és a Naprendszerünkről, majd a
Jedlik Ányosról elnevezett Experimentáriumban érdekes fizikai kísérleteket láthattunk, és mi magunk is kipróbálhattuk a szerkezeteket.
Gyönyörű kilátás tárult a szemünk elé a Panoráma Teraszról, verőfényes napsütésben, teljes szépségében nézhettük meg a barokk várost,
és élőben tapasztalhattuk meg, hogyan működik az egri Sötétkamrában található Camera Obscura, a kontinens legrégebbi működőképes
panoráma kivetítő berendezése, melyet Hell Miksa bécsi csillagász
készített, s melynek segítségével a sötétkamrában megszemlélhettük
a város legmagasabb pontjáról a nevezetességeket. Hazafelé sétálva
egy fél órára újra átadtuk magunkat az utcazenészek által felidézett
mediterrán hangulatnak, tánccal és énekkel bekapcsolódva a fesztiválhangulatba. Ebéd után a város legjellegzetesebb építményének, az
egri várnak a felfedezése várt ránk. A Hősök Termében meghallgattuk
a várvédők történetét, a Kazamatában lőporral tüzeskedhettünk, szigorúan a tárlatvezetőnk ellenőrzése mellett, miközben megismertük a
vár történetét, a vitézek életét, a kor harci szokásait. Sorba néztük a vár
kínálta egyéb kiállításokat, a Panoptikumban a Gárdonyi regényéből
is jól ismert alakokat, majd tiszteletünket tettük a nagy író sírjánál. 15
óra 52 perckor az egri hősök 1552-es győztes küzdelmére ágyúszóval
emlékeztünk. Vacsora után sem pihentünk, pattogatott kukoricával és
kólával jól felszerelve moziztunk egyet Eger bevásárlóközpontjában.
Szerdán a vasútállomásra kisétálva Szilvásvárad és a Szalajka-völgy
felé vettük utunkat. Egy gyors bobozás után gyalog indultunk el, hogy
felfedezzük a látnivalókat, a Fátyol-vízesést, a pisztrángos tavakat, kis
patakokat, a csodálatos környezetet. Sétánk végén a mezőn megpihenve számháborúztunk, fociztunk, a patakban vizeskedtünk, majd kisvonatra ülve tettük meg korábbi utunkat. Természetesen utolsó esténket
sem tölthettük a kollégiumban, a két perc sétára levő Dobó teret felkeresve városfelfedező feladatot adtunk a gyerekeknek. a város térképén
megjelölt nevezetességeket felkeresve egy szelfit kellett készíteniük. A
leggyorsabb csapat, aki legelőször találta meg az összes célpontot, az

lett a győztes. Az utolsó napra is maradt program bőven, hiszen reggel
kilenc órára már a Szemfényvesztés kiállításra várták csoportunk egyik
felét. A teljesen elsötétített termekben azt lehet megtapasztalni, milyen
a nem látó emberek élete. Hogyan boldogulnak otthon a konyhában,
nappaliban, fürdőben, hogyan kelnek át az úttesten, parkokon, hogyan
vásárolnak a boltban, amit a pénzérmék tapintás utáni megkülönböztetésével mi is kipróbálhattunk. Közben a csoport másik fele a Bazilika
történetével és szépségével ismerkedhetett meg. Ebéd után a Város a
város alatt elnevezésű program keretében megcsodálhattuk, milyen
óriási gazdagság jellemezte a középkorban a várost, hogy az adók számára több kilométer hosszan több méter magas és széles pincerendszert építettek, melyben két szekér is elfért egymás mellett, s melynek
egy részét mi is bejárhattuk, miközben meghallgattuk a korabeli történeteket. A továbbiakban egy Időalagútba kerültünk, ahol Eger történelmével a dinoszauruszok idejétől napjainkig rendkívül sajátos, de
annál szórakoztatóbb szemszögből ismerkedhettünk meg, miközben
magunk is időutazókká váltunk, s személyes ismerősünknek tudhatjuk
ezután Ziegler, azaz Gárdonyi Gézát. Visszatérve egy utolsó fagyizással
búcsúztunk a négy napig otthonunknak tudott várostól. Köszönjük
a pályázat nyújtotta nagyszerű lehetőséget, köszönjük Botkáné Ildikó
néninek és Lovászné Magdi néninek, hogy velünk tartottak, és köszönjük Klippán Attilának és feleségének, hogy nem kellett cipelni a
vonaton a csomagjainkat.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
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IV. Béla-nap
Az Egri Főegyházmegye EFOP-1.3.5 számú pályázatának köszönhetően iskolánk diákönkormányzata rendkívül gazdag programokkal
várhatta június 13-án a diákokat iskolánk névadójának, IV. Bélának
emlékére rendezett napon. Az alsósok többfajta ugrálóvárat, lóverseny
játékot, mászófalat, népi játékot használhattak egész délelőtt. Aki megunta az ugrálást, az focizhatott. A felsősök buborékfocival, lézerharccal
és gokartversennyel mérték össze tehetségüket évfolyamonkénti váltásban, és mindenki készíthetett egy karcképet is. A napot a Vágó Bt.
szendvicsével és egy finom jégkrémmel zártuk. A Diákönkormányzat
nevében köszönöm mindenkinek a segítségét, aki részt vett a programok megszervezésében és lebonyolításában.
Kotánné Kovács Tímea · Kép: Lovászné Török Magdolna

Lelki feltöltődés a Mátrában

Május 24-én reggel kis gyereksereg várta izgatottan az indulást a
megérdemelt pihenésre. Az Egri Főegyházmegye – EFOP-1. 3. 5. számú pályázat – tette lehetővé, hogy idén először lelki feltöltődésre, egy
négynapos mátraszentimrei kirándulásra mehessenek az arra érdemes
gyerekek.
Első napunkat a testi pihenéssel kezdtük a demjéni barlang- és élményfürdőben. Szerencsénkre nem volt nagy forgalom, így a csúszdákat, különböző medencéket nyugodtan kihasználhattuk. Kellemesen
elfáradva foglaltuk el szállásunkat késő délután a Stella Egyházi Panzióban.
Második napunk egy nagy viharral indult. Ez bekényszerített minket a négy fal közé, de mi így is hasznosan töltöttük az időt. Együtt
kézműveskedtünk, beszélgettünk. Sok szép galamb és nárcisz született.
Sokat nevettünk, játszottunk, közelebb kerültünk egymáshoz.

A harmadik napon végre el tudtunk menni túrázni. Bár a tervezettnél kicsit hosszabb lett az út, de az éneklés (jászsági népdalok) és a
jókedv végig az útitársunk maradt. Mikor megérkeztünk Mátraszentimrére, jégkrémeztünk egyet. Este egy, a kreativitást próbára tevő, hajfrizurás versenyt tartottunk, utána pedig Jáger Jánossal és barátaival
énekeltünk a panzió kápolnájában.
Utolsó napunkon a fallóskúti kegyhelyen, a szentmisén mi voltunk a
kórus. Sőt még ráadást is énekeltünk! Visszafelé ellátogattunk a gyöngyösi moziba, ahol megnéztük a Bűbáj herceg és a nagy varázs című
filmet. Végül haza indult a fáradt, de élményekkel gazdag csapat.
Mindenki nevében köszönöm Sándorné Éva néninek, Lovászné
Magdi néninek és Kocsisné Monika néninek ezt a sok mindent! Nagyon jól éreztük magunkat!
Kotán Eszter 7. b · Kép: Lovászné Török Magdolna
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A Jászfényszaruért Alapítvány
jutalmazottjai

Unatkozol?
Gyere hozzánk a szünidőben is!

A Jászfényszaruért Alapítvány minden évben jutalmazza a 8. osztályos tanulók közül magyar irodalom és magyar nyelv területén kimagasló teljesítményt nyújtó diákokat. Az ezüstből készült érem egyik
oldalán Kazinczy portréja, másik oldalán a díjazott neve és az évszám
látható. Az idén magyar irodalomból nyújtott kimagasló teljesítménye
alapján Dobos Debóra neve került bevésésre.
Négy éven át jeles tanuló. Szorgalma, munkájának, nyelvi kifejezőkészségének igényessége példa értékű. Ezt bizonyította az idei Kazinczy-pályázatra beadott színvonalas pályműve. Az Arany János magyar
verseny állandó résztvevője, tavaly bejutott az országos fordulóba, ahol
a középmezőnyben végzett. Az iskolai versmondó versenyen arany minősítést szerzett, tovább jutott a Jász Fény versmondó fesztiválra, ahol
elnyerte a zsűri elismerését.
Magyar nyelv területén nyújtott kimagasló teljesítménye alapján
a Kazinczy-díjat Berze Anna kapta. Az Arany János országos magyar versenyek állandó résztvevője, többször bejutott az országos
döntőbe,ahol a középmezőnyben végzett.
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen 6. osztályban 2., 7. és 8. osztályban, tehát kétszer is, megyei 1. helyezett lett.
Eredményét a megyei pedagógiai intézet kétszer is külön jutalommal
díjazta. Az országos versenyen 92%-os eredménnyel 20. helyezést ért
el, ezzel országosan jó hírt szerezve iskolánknak. Mindkét díjazottnak
gratulálunk, kívánjuk, hogy hasonló sikereik legyenek a középiskolában is. Versenyeredményük alapján az alapítvány könyvjutalomban
részesítette a következő tanulókat.

NYÁRI GYERMEKFOGLALKOZTATÁS
A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN

Víg Hanna Klaudia 7. c
Curie Kémia Emlékverseny 5. hely
Hevesi György Kárpát-medencei kémiaverseny 3. hely
Bolyai matematika csapatverseny megyei 5. hely
Medve szabadtéri matekverseny csapat bronz minősítés
Scratch programozási verseny csapat 2. hely
Mészáros Réka 7. b
Curie Kémia Emlékverseny 7. hely
Hevesi György Kárpát-medencei kémiaverseny megyei ford. 7. hely
Bolyai matematika csapatverseny megyei 5. hely
Medve szabadtéri matekverseny csapat bronz minősítés
Scratch programozási verseny csapat 2. hely
Vágfalvi Ottó országos Képzőművészeti emlékverseny
Ezüstecset-díj
Kotán Eszter 7. b
Curie Kémia Emlékverseny 11. hely
Hevesi György Kárpát-medencei kémia verseny
megyei döntő 7. hely
Simonyi Zsigmond Kárpát–medencei helyesírási verseny
megyei forduló 10. hely
Medve szabadtéri matematikaverseny csapat bronz minősítés
Scratch programozási verseny csapat 2. hely
Jász-Fény vers- és prózamondó fesztiválon továbbjutott
a Regősök húrján országos versmondó fesztiválra
Nagy Levente 7. c
Zrínyi Ilona országos matematikaverseny megyei ford. 20. hely
Bolyai matematika csapatverseny megyei 5. hely
Medve szabadtéri matematikaverseny csapat bronz minősítés
Simonyi Zsigmond Kárpát–medencei helyesírási verseny megyei
forduló 10. hely
Scratch programozási verseny csapat 1. hely
Baráth Koppány 7. c
Országos GRAPPLING Diákolimpia bajnoka
Területi Diák Kötöttfogású Országos Bajnokság bronz minősítés
Gratulálunk minden díjazottnak, az őket felkészítő pedagógusoknak, a mellettük álló szülőknek, hiszen az eredmény kitartó, közös
munka gyümölcse. Az alapítvány nevében további szép sikereket kívánunk, és minden diáknak, pedagógusnak, szülőnek jó pihenést a nyári
szünidőre.
Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma

Szeretettel várjuk rendszeres nyári ingyenes
gyermekfoglalkoztató programjainkra az érdeklődőket!
Nyitvatartási időben biztosítjuk könyvtári, informatikai szolgál
tatásainkat, ahol számos társasjátékkal is játszhatnak a gyermekek.
Minden hétfőn és szerdán 16 órától asztaliteniszezés.
Hétfőn és pénteken 16–19 óráig sakkedzések, szakavatott mesterrel.
Minden pénteken 15 órától filmvetítéssel gazdagodik
nyári kínálatunk.
Élj a lehetőséggel! Gyere Te is!
Bordásné Kovács Katalin igazgató

Karatés gyerekek II.

A nyári szünet ellenére sem állunk le az edzésekkel, hisz kisgyermekkorban hatalmasat tud fejlődni a kis karatés ebben az időszakban. A
szünetben a szabadban edzünk, ezáltal jobban nő a tüdőkapacitás, az
ízületek és az izomzat érhálózatának elágazása, és még sorolhatnám a
többi jótékony hatást. Jövőre többen jelezték versenyzési szándékukat,
ezért a nyári edzés már arra is készíti a karatékákat, nem beszélve az
őszi övvizsgáról. A tagfelvétel folyamatos a gyerekcsoportba.
Edzések időpontjai: Kedd, Csütörtök, 16:45–18:00
Érdeklődni lehet: senpai Fülöp Roland 06-30/367-2168
OSU!
Kép és szöveg: Senpai Fülöp Roland

A nyári szünetben ismét elindult a fotósuli
Szöveg: Dávid Ildikó · Időzített fotó: Glonczi Rudolf
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A parókia története 3. rész
A XX. század legelején a plébániát ismét jelentősen modernizálták. Hebrony Kálmán
1903. január 1-jén kezdte meg
plébánosi működését. Feljegyzései szerint ekkor: „A templom
és a plébániai épület teljesen
elhanyagolt állapotban volt, a
plébánián csakis két szoba volt
lakható.” Viszont ez év március 15. és július 15. között az
épületet alaposan felújították.
Az egyházvédnökség 4400 korona költséggel renováltatta az
épületet. A plébános pedig a
saját költségén az összes ablakra spalettákat készíttetett, és az
A régi parókia
ebédlő mennyezetén is munká1903-ban készült egyik ablaka
latokat végeztetett. Az udvaron
kocsiszínt, nyári pavilont és
melléképületeket építtetett, és a külső és belső kertet rendeztette, ami
leírása szerint körülbelül 6000 koronába került. A nyílászárókat is kicserélték, és feltehetően az ablaknyílásokat megnagyobbították. Ekkor
készültek az ízléses jón oszlopfővel díszített, osztott, kétszárnyú nyílászárók. A belső ajtókat is ekkor cserélték ki, és az egész épület ajtóelrendezését egy tengelyre helyezték. A felújítások után az ősi épület ismét
régi fényében pompázott. Ebben az időszakban került sor a főbejáratul
szolgáló folyosó beüvegezésére is. A kertet is szépen rendezték, ahol
filagóriát, azaz nyári lakot is építettek. (A plébánia épületéről nem
rendelkezünk a felújítás előtti dokumentumokkal és képekkel sem.)
1924-ben a bérmálás eseményére Jászfényszaru községe a templom
és a parókia külsejét ismét felújíttatta.
A fotókat köszönöm a Hebrony családhoz tartozó Deméné
Felsőbényi Johannának. 
Dr. Farkas Kristóf Vince

23

A HÓNAP
ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
88 évvel ezelőtt jelent meg a
JÁSZSÁGI KATHOLIKUS TUDOSÍTÓ
A Városi Értéktárban található Ngs. Danassy Mária tanítónő által
előfizetett újság 1930. május havi száma, ára 30 fillér. A Mi történt a
Jászságban? című rovatban két jászfényszarui hír is olvasható. Az idézet betű és írásjel szerint az eredetivel megegyezik.
„Emlékhársak Jászfényszarun. Hebrony Kálmán plebános kezdeményezésére a jászfényszaru Szent Imre bizottság elhatározta, hogy a liliomos
magyar herceg tiszteletére a fiuiskola elé emlék-hársfákat ültetnek. A
parkirozott templomtér felső részét Hösök ligetének, az alsó részét pedig
Szent Imre terének fogják nevezni.”

Az újság címoldala

A parókia a XX. század elején

Nyári pihenő a filagóriában a XX. század elején

A fiúiskola, Kisiskola néven ma is áll, az út szélesítése miatt a hársfák
áldozatul estek. A volt lányiskola helyén a városavatás 10. évfordulója kapcsán 2013. április 1-jén Göncz Árpád a Magyar Köztársaság
Elnöke (1990–2010-ig) és Koltay József településünk kántora (1946–
1998-ig) ültetett egy ezüsthársfát, valamint 2001. augusztus 19-én
Varga Mihály pénzügyminiszter által felavatott Millenniumi díszkút
mögött is növekszik három hársfa. A tér egy része ma nem Szent Imre
nevét, hanem a Szentcsalád tér nevet viseli.
Nincsenek véletlenek.
„Vallásos szinielöadás Jászfényszarun. Március 22, 23 és 24-én a
jászfényszarui leányegyesület, leventék és szivgárdisták igen szép erkölcsi
és anyagi sikerrel adták elő A lourdesi pásztor leány cimű vallási tárgyu
szinművet, melynek betanitását az ottani tantestűlet tagjainak áldozatkész közreműködésével Tóth János tanító végezte. Szereplők voltak:
Rubint Viktus, Kiss Verona, Harangozó Teréz, R. Nagy Klári, Bartus
Mimi, Márton Kornélia, Ágoston Mariska, Kóródi Ilona, Fónagy Ica,
Smazsinka Ilona, Borhu Eta. A bevétel 150-pengő volt.”
Köszönettel vesszük és közkincsé tesszük, ha valakinek az előadásról
csoportképe van, és egy másolás erejéig a Városi Értéktárba (Szentcsalád tér 12.) behozza.
Tóth Tibor
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A kemence ünnepe

A FILI Jászfényszarun

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete kezdeményezésére és rendezésében, a Jászfényszaruért Alapítvány és a Színjátszók Baráti Köre Egyesület csatlakozásával 2018. augusztus 20-án (hétfőn) délután 15.00
órakor a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél (Somogyi Béla
u. 24.) nyolcadik alkalommal rendezzük meg a kemence ünnepét.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság ebben az évben ünnepli
fennállásának 25. évfordulóját, ezért az év során kiemelten a kultúra
nagykövete kíván lenni.
Több hónapos egyeztetést követően a Magyar Örökségdíjas Szentegyházi Gyermekfilharmónia kórusa elfogadta a felkérést, és a nyári
hangversenykörútjuk keretében – Marosvécse, Csongrád, Kecskemét,
Tápiószele, Cegléd után Jászfényszarun is felléptek. A Szentegyházi
Gyermekfilharmóniát Haáz Sándor – Magyar Köztársaság Érdemrend
tiszti keresztjével kitüntetett karnagy – 1982-ben alapította. Repertoárjukban eredeti népdalok, népdalfeldolgozások, egyházi énekek, valamint klasszikus darabok is szerepelnek. Az együttes létszáma a kezdetektől fogva viszonylag állandó: koncertjeiken mintegy száz kórustag
és negyven zenekari tag lép fel székely népviseletben.

VII. Kemence ünnepe. A résztvevők egy csoportja a műsort nézi
Az elmúlt évhez hasonlóan Németh Ákos pékmester és Víg Antal
fűtőmester, valamint segítőik közreműködésével bemutatjuk a hagyományos kenyérdagasztást és sütést. Az udvari kemencében sült újkenyeret mindenki megkóstolhatja.
A szellemi táplálékról 15 óra 30 perctől a felnőtt helyi Fortuna
Együttes színjátszói gondoskodnak. A nagyérdemű közönség 40
percben két kabaréjelenetet láthat. A rendezvényt anyagilag a FÉBE
és a Jászfényszaruért Alapítvány támogatja.
Egy kellemes délutánra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Tóth Tibor · Fotó: FÉBE-archívum

FÉBE táborokra emlékezés

Fotó: FÉBE archívum

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete fennállásának negyedszázados időszaka alatt huszonhárom tábort szervezett helyi és elszármazott fiataloknak. 1996 és 2012 között 17 alkalommal tartottunk honismereti
és helytörténeti tábort. 1996 és 1999 között négy alkalommal kéthetes régészeti tábort vezetett településünkön dr. Selmeczi László régész.
1998-ban és 1999-ben Pethő Ferenc tanyáján lovas tábor volt.
A város és a FÉBE 25 éves jubileuma kapcsán a hajdani táborozó
fiataloknak 2018. szeptember 15-én (szombaton) délután 15 órától a
Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Somogyi Béla út 24.) udvarán
találkozót szervez. A találkozón emlékezünk a táborban történtekre,
a fotókon láthatjuk magunkat fiatalabban, és elmondhatjátok milyen
maradandó élményt adott számotokra egy-egy tábor. Ha vannak gyermekeitek, szívesen vesszük, ha őket is elhozzátok, hadd hallják, milyenek is voltak a ti fiatalságotok táborai. Uzsonnáról gondoskodunk.
A tárgyi emlékeiteket, ha őriztek ilyeneket, hozzátok magatokkal!
A találkozón, amelyet csak kellő számú jelentkező esetén tartunk meg,
a tábort vezető felnőttek is jelen lesznek.
Jelentkezni lehet e-mailben feebe@freemail.hu, www.facebook.com/
fenyszaruiak.baratiegyesulete-oldalon a megjelenő cikk alatti kommentben, illetve mobilon a 06-30/337 3336-os számon lehet augusztus 25-ig. A részletes programról a résztvevőket tájékoztatjuk.
Szeretettel vár benneteket Baráth Imre, Berze Lászlóné Vityuka,
Nagyné Kiss Mária, Varga Gáborné Terike.
Tóth Tibor

2018. július 10-én, kedden a vendéglátó Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság képviselői – Jászfényszaru Város Önkormányzatának köszönhetően – ebéddel várták a fellépő kórust és kísérőiket a Régi Kaszinó étteremben. Ezt követően a város polgármestere,
Győriné dr. Czeglédi Márta a városháza dísztermében fogadta s egy
meglepetéssel köszöntötte a csoportot. Németh Balázs hegedűszólót
adott elő: A varázsfuvola (részlet), Vivaldi: Nyár (részlet). Balázs az
idén záróvizsgázott dicsérettel a Fővárosi Ádám Jenő Zeneiskolában.
Nem mellesleg tavaly az Indonéziában rendezett nemzetközi fizika
diákolimpián ezüstérmet szerzett, következő héten Liszabonban képviseli Magyarországot az idei nemzetközi diákolimpián. Haáz Sándor
karnagy sem hagyta „válasz nélkül” – a székely himnusszal és népdalokkal köszöntötték a jelenlévőket. A jászfényszarui látogatás tiszteletére és emlékül a polgármester asszony a Lehel kürt másolatát adta át
a csoportnak. A vendégek megtekintették a város időszaki kiállításait,
amelyet a XXIV. Jász Világtalálkozó alkalmából állítottak össze a szervezők.
A templom megtekintését követően elhelyezték az emlékezés koszorúját (a mérnök halálának 195. évfordulója alkalmából) a népfőiskola
névadója, id. Bedekovich Lőrinc tiszteletére állított emlékoszlopnál –
aki a településen élt és a Jászkun Hármas Kerület híres geodétája volt.
Az időjárás kegyes voltának köszönhetően a koncertet a szabadban, a
Rimóczi-kastély parkjában tartották meg. Kovács Béláné Pető Magdolna a népfőiskola elnöke, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és Ézsiás Barnabás, a most megválasztott jászkapitány köszöntő
szavai után került sor a nagy sikerű koncertre. Az esemény végén a
tápióbicskei hagyományőrzők vezetője, Vér János díszkardot adományozott Haáz Sándor karnagynak, mint a szervezet tiszteletbeli tagjának. A Bitskey Gáspár Hagyományőrző Tüzércsapat rézágyút vontatott a közönség mögé – miközben a kórus „Gábor Áron rézágyúja”
kezdetű dallal búcsúzott a közönségtől. A fergetegesre sikerült programot díszlövésekkel zárták.
A rendezvény sikeréhez hozzájárultak: Jászfényszaru Város Önkormányzata, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Jászfényszaru
Városi Polgárőrség, Jászfényszaru Város Gamesz, Régi Kaszinó étterem, Vágó Bt., és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskola önkéntesei: Kovács Béláné Pető Magdolna, Kovács Béla, Kaszainé Ocskó Györgyi,
Pető István, valamint a Bitskey Gáspár Hagyományőrző Tüzércsapat.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Fotó: Pető István

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/7

Tekintse meg a XXIV.
Jász Világtalálkozóra berendezett
időszaki és állandó kiállításainkat!
Nyári nyitva tartási rend
· Régi Parókia és Szent Erzsébet Közösségi Ház
július 9 – augusztus 24-ig: Pénteken 10–14 óráig
Szombaton: 15–17 óráig · Vasárnap 9–11 óráig
· Városháza munkaidőben.
· Régi Kaszinó Étterem és Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
a szokásos nyitva tartási időben.
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény bejelentés alapján.
Gondnok: Pető Lászlóné Somogyi Béla út 29. 57/423-615
· Zilahy Szobrász Műterem
augusztus 18–20-ig (szombat, vasárnap, hétfő): 14–19 óráig.
Kiállítások Jászfényszarun:
· Régi Parókia (Szentcsalád tér 3.)
· Jászfényszarui egyháztörténeti kiállítás – Dr. Farkas Kristóf Vince történész válogatásában
· Öntött és vert érmek – Szabó Imrefia Béla szobrászművész kiállítása
· Bedekovich-térképek nyomában – a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság szervezésében
· Nagyanyáink hagyatéka a kredenc polcairól – Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet kiállítása
· Szent Erzsébet Közösségi Ház (Szentcsalád tér 2.)
· Penczner Pál festőművész hagyatéka
· Török Zsóka fazekas népi iparművész
· Szilágyi Dezső fafaragó népi iparművész
· Molnár János festő- és grafikusművész
· Jánváry Zoltán grafikus- és festőművész
· Bobák László festőművész
· A gyüvő-menőtől a nagyestélyiig – bemutatkozik Tóth Zsuzsanna ruháival a Rokolya varróműhely
· Molnár Mária Edit divat- és stílustervező
· Vasné Ocskó-Sós Melinda női szabómester
Városháza (Szabadság tér 1.) – munkaidőben
· Időszalag – Sisa József ötvös, iparművész
háromrekeszes tűzzománc alkotása
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből
· Jászok-Hagyományok-Huszárok – válogatás Pető István fotóiból
Kaszinó Galéria (Régi Kaszinó étterem, Dózsa György út 1.)
· Merítés – Bugyi István József grafikusművész válogatása
a jászfényszarui művésztelep alkotásaiból
Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi Béla út 6.) – bejelentés alapján
· Zilahy Zoltán szobrászművész képei, kisplasztikái
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (Szent István út 1.)
· A természet örök változása a Jászságban
– Bugyi László Guriga fotográfus kiállítása
· Újra öltünk, örökítünk – jászfényszarui hímzőkör
· ’48 emlékezete – Pető – Danis fotókiállítás
Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház, Somogyi Béla út 24.)
Augusztus 18–19–20-án minden kiállítás 14–19 óráig tart nyitva.
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In memoriam Farkas Sándor
2018. június 23-án, megszámlálhatatlan
virág és koszorú között, kísértük utolsó
útján örök megnyugvó helyére Farkas Sándort, a férjet, apát, nagyszülőt, barátot, üzletfelet, munkatársat, jó ismerősünket.
Részletek a szertartáson elhangzott gyászbeszédből:
„Erős akaratú, életvidám, céltudatos, segítőkész ember volt, aki rajongásig szerette
a családját, amely mindig az első helyen állt
számára.
Boldog volt, amikor gyermekei megtalálták a párjukat, s amikor az unokák zsivajától volt hangos a ház.
Nem fukarkodott a szeretetével. Anyagi gondoskodásából is sokan részesültek; igyekezett mások mindennapjait könnyebbé, elviselhetőbbé
tenni.
Farkas Sándor, mint a Saturnus Kft. ügyvezetője 1990-ben az önkormányzattal közösen alapította meg a „Jászfényszaru az oktatásért”
Alapítványt, s kuratóriumának haláláig tagja volt. Jászfényszaru Város
Önkormányzata Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságában
1994-től 4 évig tevékenyen részt vett. Néhány beruházásnak városunkban az általa vezetett Saturnus Építőipari és Szolgáltató Kft. volt a kivitelezője.
Szívesen adakozott, számos nemes ügyet, alapítványt támogatott személyesen és vállalkozásán keresztül. Kötelességének érezte, hogy a megszerzett anyagi javakból juttasson másoknak is. Jó érzéssel töltötte el,
hogy adhatott. Soha nem felejtette el honnan indult.
Híres volt vendégszeretetéről, szeretett beszélgetni. Az utcán, az üzletben összetalálkozva is szívesen időzött az emberekkel, s őszintén érdeklődött családtagjainkról, rólunk, az életünkről. Humorát szinte minden
találkozás alkalmával megcsillogtatta. Kifinomult ízlésű, magára és környezetére is igényes volt.
Szerette az életet. Még ha az utóbbi években – betegségéből adódóan
– időnként kedvetlen is volt, mindig felülkerekedett az optimizmusa.
Tervezett, gondolkodott, bizakodott.
Teste elfáradt, hazatért. Lelke már máshol jár, s nemsokára megnyugszik. Bennünk pedig megmaradnak a vele kapcsolatos élmények, érzések, gondolatok.
Az általam nagyra tartott Polcz Alaine így vallott:
„A halottnak pedig helyreigazító, tükörvillantó szerepe van. Életútjának áttekintésére hív, és ezzel a továbbélőket saját életútjuk felmérésére
ösztönzi. Figyelmeztet az elmúlásra, a hiábavaló tettekre, mulasztásokra,
az élet értelmetlenségére-értelmére, azaz önmagunk és mások megítélésére, megmérésére.”
Gondolkodjunk el, tekintsük át életünket! Nézzünk meg, mit tehetnénk, hogy minél kevesebb legyen a megbánnivalónk, s érezzük értelmesen éltünk, ahol tudtunk, segítettünk. Vegyünk példát, ha tudunk,
adakozzunk, ha csak arra telik, nyújtsunk segítő kezet egymásnak.”
Magyar Krisztina

Osztálytalálkozó

Szépkorú köszöntése

90. születésnapján Ézsiás Sándorné Bordás Máriát köszöntötte Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester asszony. Kép és szöveg: Szalainé Varga Erzsébet

2018. június 2-án az 1966-ban végzett 8. b és 8. c osztály osztálytalálkozót
tartott Jászfényszarun a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény épületében
Fotó: Kiss Judit
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In memoriam
Kiss Sándor középparaszti család
első gyermekeként Jászfényszarun
1942. március 5-én, húga Erzsébet
1944-ben született.
Általános iskolai tanulmányait
Jászfényszarun kitűnő eredmén�nyel végezte. Szeretett volna tovább
tanulni, szülei legfeljebb iparosnak
szánták, de inkább a családi gazdaság munkáiba vonták be. 17 évesen
élte meg a mezőgazdaság kollektivizálását. A családi gazdaság megszűnése utat nyitott továbbtanulásához.
Felvételt nyert a gyöngyösi mezőgazdasági
szakközépiskolába,
ahol 1963-ban érettségizett. SzöKiss Sándor (1942-2018)
vetkezeti ösztöndíjasként felvételt
nyert a Gyöngyösi Mezőgazdasági
Felsőfokú Technikum hatvani kihelyezett zöldségtermesztő szakára,
melyet kitűnő eredménnyel 1965-ben végzett el. Itt ismerkedett meg
évfolyamtársával, Csákvári Máriával, akit 1966-ban feleségül vett. Két
gyermekük született: Sándor építészmérnökként dolgozik, és Ildikó
egészségügyi felsőfokú iskolát végzett, orvoslátogató. Gyermekei három unokával ajándékozták meg.
Első munkahelye a jászfényszarui Béke Mg. Termelőszövetkezet lett,
ahol kertészeti ágazatvezetői beosztást kapott.

A hajtató telepen a fólia alatti zöldségtermesztés beindítása tevékenységéhez kötődik. 1970-től a téesz főkertésze lett.
A kertészetben dolgozók összefogásáért, szakmai fejlődésükért sokat
tett, szakmai programokat, kirándulásokat szervezett. Szakmai oktatója volt a Jászapáti Mezőgazdasági Szakmunkásképző irányításával a
téesz kertészetében dolgozó tagoknak szervezett palántanevelő és zöldségtermelő betanított munkás képzésnek, mely képesítést közel 30 fő
szerzett meg.
Munka mellett 1974-ben jeles minősítéssel üzemmérnöki diplomát
szerzett. Szakmai munkáját elismerve 1975. január 1-től – a két helyi
szövetkezet egyesülésétől – a tagság termelési elnökhelyettessé választotta, mely beosztást a tagok bizalmából több mint 11 évig töltött be.
Második és egyben utolsó munkahelye 1986 nyarától a Hatvani
Konzervgyár volt, termeltetési osztályvezető beosztásban dolgozott.
Feladata volt a partnergazdaságokkal a konzervgyár részére szükséges
termékek termeltetése, a termelők segítése és a kapcsolattartás.
Gerincbetegsége miatt egyéves betegállomány után 1996-ban nyugdíjazták. A község, majd a nagyközség társadalmi életében tevékenyen
részt vállalt. 1963 és 1971 között tagja volt a helyi tanácsnak.
Nyugdíjas éveiben kizárólag a családjának élt, rajongásig szerette
gyermekeit, unokáit. Haláláig hobbija maradt a családi háznál a szőlő
és a gyümölcsfák gondozása, a kertészkedés.
Június 12-én rövid, de súlyos betegség után hunyt el. A jászfényszarui
Szent Kereszt temetőben június 25-én helyezték hamvait örök nyugalomra, tisztelőinek sokasága kísérte el utolsó útjára.
Tóth Tibor · Fotó: családi archívum

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

Emlékezés

CSERHÁTI JÁNOS

FARKAS JÁNOS

halálának 3. évfordulójára.
„Arcunkat könny mossa, mert nem vagy már többé,
de szívünkben emléked élni fog örökké.”
Szerető édesanyád, húgod és családja
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett édesapánk,
nagypapánk, dédpapánk,

GERGELY ISTVÁN

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
„Elmentem tőletek, nem tudtam elbúcsúzni.
Nem volt már időm, el kellett indulni.”
Mély fájdalommal mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunkat,

SIMONNÉ PÉTER MÁRIÁT

utolsó útjára elkísérték,
részvétüket koszorúikkal, virágaikkal kifejezték.
„Szívünkben örökké él egy mosoly, egy simogatás, a szeretet.”
János, Péter és a gyászoló család
Emlékezünk

SÓS ALAJOS

halálának 1. évfordulójára.
„Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendesen és szerényen,
drága lelked nyugodjék békében.
Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.”
Szerető családod

halálának 2. évfordulójára.
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.”
Feleséged és családod
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem,
édesapánk, nagypapánk, apósunk,

KISS SÁNDOR

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Anyakönyvi hírek – JÚNIUS
SZÜLETTEK: Dávid Laura Boglárka és Dávid Dominik (Péter
Bernadett), Dobák Amilla (Vasas Diána), Farkas Szonja és Farkas Szofi (Farkas Vivien), Rafael Henrik (Rafael Cintia).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kovács Andrea és Menczel Csaba.
ELHUNYTAK: Benes István (63), Farkas Sándor (66), Fózer László
(88), Gergely István (91), Kiss Sándor (76), Penczner Miklós (90),
Rimóczi Pálné Juhász Erzsébet (95), Török László (62).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldalas ......... 40.000 Ft
Fél oldalas ............. 20.000 Ft
Negyed oldalas ...... 15.000 Ft
Lakossági Apróhirdetés ......... 30 Ft/szó
Keretes .................. szöveg ........... 30 Ft/szó
		
illusztráció .... 500 Ft/db
Családi esemény .... szöveg ........... 30 Ft/szó
		
fotó .............. 1.000 Ft/db
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
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
TIGÁZ – hibabejelentés: .................................................... (+36) 80/300-300
Falugazdász (Vincze-Járvás Katalin): ............................. (+36) 70/436-4537
Vízmű-ügyelet: ................................................................. (+36) 70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet: .......................................................... (+36) 70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ................................................ (+36) 40/28-28-28
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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
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
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Fény Napok és Fesztivál
Jászfényszaru Város Önkormányzata szeretettel vár minden érdeklődőt!
PROGRAMTERVEZET
Augusztus 12. vasárnap – II. Fény Napok és Fesztivál kezdete
Augusztus 13–17. hétfőtől péntekig
Fény tábor az elszármazott, vendég és helyi gyermekek részvételével
Jelentkezés a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban
Augusztus 18. szombat
19:00 AWS zenkar élő koncertje a nagyszínpadon
20:30 Lóci játszik zenekar élő koncertje a nagyszínpadon
Augusztus 20. hétfő
15:00 Kemence ünnepe a Kiss József Helytörténeti
Gyűjteményben (Tájház) a FÉBE szervezésében
Kísérőprogramok:
Zilahy Szobrász Műterem és a XXIV. Jász Világtalálkozó
időszaki kiállításai augusztus 18–20-ig,
szombat, vasárnap, hétfőn 14–19 óráig tartanak nyitva.
Kirakodóvásár, meglepetés programok

Augusztusi programajánló
4–5.		 Országos éjszakai horgászverseny a Kalapgyári tavaknál
5–9.		 Napsugár Gyermekszínpad alkotótábora
		Rózsaszentmártonban
6–11.		 Hittanos tábor Máriapócson
7–11.		 BLNT drámatábor Jászfényszarun
12.		 II. Fény Napok és Fesztivál kezdete
13–17.		 Fény tábor Jászfényszarun a művelődési ház szervezésében
17.		 Akusztikus koncert a Kisszínpadon
18.		 Jász Ifjúsági Találkozó: AWS, Lóci játszik – nagykoncertek
19.		 Városi díszünnepség, ünnepi programok,
		 Kowalsky meg a Vega, utcabál, tűzijáték
20.		 VIII. Kemence ünnepe, II. Fény Napok és Fesztivál zárása
20.		 Fehér Akác Népdalkör vendégszereplése Pásztón
24–27.		 Lumina Larp élő szerepjáték tábor a Vadászháznál
Bővebb információ
a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

GINOP-3.3.3-17-2017-00104
„Korhatártalan Akadémia - Bedekovich hagyományok és innováció
Jász Világtalálkozó helyszínén, Jászfényszarun és térségében “

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

ÁTKELNI A DIGITÁLIS
SZAKADÉKON

Szemvizsgálat minden szerdán 10 órától (bejelentkezés alapján).

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Starlite

TISZTELT JÁSZFÉNYSZARUN ÉS KÖRNYÉKÉN ÉLŐ, DOLGOZÓ POLGÁRTÁRSUNK!
Ha bizonytalan, kezdő, vagy célja a professzionális számítógép használat, most ingyenes képzést
hirdetünk az Ön számára.
Az EU által támogatott képzéseink a teljesen kezdőktől több szinten nyújtanak lehetőséget arra,
hogy Ön nagyobb biztonsággal közlekedjen az informatika világában.
Csoportjaink a nyáron, majd az érdeklődéstől függően az ősz folyamán szerveződnek.


számára, akik most barátkoznak a géppel és az internettel:
augusztus 15-19.

számára,



akik

az

alapokat

augusztus 3-5.

számára, akik nagypályára merészkednek:


augusztus 10-12.

Helyszín: Jászfényszaru, Rimóczi Kastély
Smart School oktatóterem
Bátran keresse szervezőinket!
TELEFON: 30 / 579-0164
E-mail: info@bedekovich.hu

… MERT EGYRE NAGYOBB
SZÜKSÉGE LESZ RÁ!

AKCIÓINK

Napszemüveg lencse: -30%
Fényre sötétedő lencse: -30%
Fényre sötétedő multifokális lencse: -30%
Multifokális lencse: -20%
Általános keretakció: -40%

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30
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