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Az önkormányzat zökkenőmentes és folyamatos működtetése
és határidős feladatainak ellátása érdekében több témakörben is
szükségszerűvé vált polgármesteri döntés meghozatala.
A polgármester a meghozandó döntéseket megelőzően – tekintettel arra, hogy az említett testületek a veszélyhelyzet alatt nem
ülésezhetnek – elektronikus úton és telefonon rendszeresen egyeztet a képviselőkkel a hivatali apparátus munkatársainak előkészítő közreműködésével.
A képviselők véleményeinek figyelembevételével a polgármester
az alábbi határozatokat, illetve rendeleteket alkotta.

MEGHÍVÓ
Nagy tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

a 2021. június 4-én, pénteken 16 órakor kezdődő
Trianoni és I. világháborús megemlékezésünkre.

Polgármesteri döntések születtek:
· A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel rendkívüli települési támogatás megállapításáról;

16 órakor megemlékezés és koszorúzás
a 32. sz. főút jászfényszarui leágazásánál található
Trianon-emlékműnél.
Magyarország története sorsfordító eseményének
101. évfordulója alkalmából megemlékezik
dr. Farkas Kristóf Vince történész.
Közreműködik: Harmath József versmondó,
Bordásné Kovács Katalin moderátor.
Utána az I. Világháborús emlékműnél gyertyagyújtással
emlékezünk a jászfényszarui hősökre.
Közreműködik: Ézsiás Sándor és Hornyák Péter.
A megemlékezés videófelvétele
megtekinthető lesz a művelődési ház Facebook oldalán is.
A rendezvény ideje alatt is
kérjük a járványügyi szabályok betartását.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

dr. Voller Erika
jegyző

Önkormányzati hírek
a fontosabb döntésekről
A COVID-19 miatt kialakult járványra tekintettel elrendelt
veszélyhelyzet következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Jászfényszaru Város Képviselő-testülete által meghozandó döntések joga, valamint
a Bizottságokra átruházott jogkörök ellátása a polgármester hatáskörébe kerültek.
Ebben a veszélyhelyzeti időszakban tehát azokat a döntéseket,
amelyek a képviselő-testület, valamint a bizottságok hatáskörébe
tartoznak, a polgármester hozza meg.
A veszélyhelyzet kihirdetése óta a képviselő-testület, illetve a Bizottságok nevében Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester hozta
meg a döntéseket, a határozatokat. Néhány határozat vonatkozásában pedig – a polgármester távollétében – törvényi felhatalmazása alapján Győri János Bertalan alpolgármester.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
· A Jászfényszaru, Bercsényi Miklós út 2/D. száma alatti ingatlanra
bejegyzett jogok törléséről;
· Béren kívüli juttatás megállapításáról;
· A „Jászfényszaru, Zöldfa út 8. (hrsz. 2489.) és a Jászfényszaru,
Szentcsalád tér 12. (hrsz. 5/1) ingatlanok bontása” tárgyú beszerzéshez – Jászfényszaru Város Közbeszerzési Bírálóbizottsága javaslatát figyelembe véve – ajánlattevők kijelöléséről. Jászfényszaru Város
Önkormányzata tulajdonában lévő, tárgyban megjelölt ingatlanokon lévő, lakhatásra alkalmatlan épületek bontása vált szükségessé.
A munkálatok tartalmazzák a tereprendezést, a Zöldfa úti ingatlan
esetében kerítés építését is;
· a „Jászfényszaru, Zöldfa út 8. (hrsz. 2489.) és a Jászfényszaru, Szentcsalád tér 12. (hrsz. 5/1) ingatlanok bontása” tárgyú beszerzéshez
nyertes ajánlattevő kijelöléséről. A Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatával megegyezően az alacsonyabb árat megjelölő árajánlat került kiválasztásra, és nyertes ajánlattevőként a Transz-Ker 2000 Kft.
vállalkozást jelölte ki az ajánlatában megjelölt bruttó 3.111.500 Ft
figyelembe vételével, mely fedezetét Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséből biztosítja;
· Fiatal házaspár részére 1.800.000 Ft-os otthonteremtési támogatás
megállapításáról;
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
· A jászfényszaru ipari övezet kiszolgálását célzó elektromos alállomás
· A Jászfényszaru Városi Sportegyesület részére a konditerem működlétesítéséhez az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel hálózati létesítési megállatetéssel összefüggő 2020. július 1. – 2020. december 31. közötti
podás megkötéséről, melyben Jászfényszaru Város Önkormányzata
kiadásai fedezetére 1.982.548 Ft támogatást biztosított a 2021. évi
a megállapodásban rögzített csatlakozási díj bruttó 224.028.000 Ft
költségvetésében;
összegét a város költségvetéséből biztosítja. Az elektromos alállomás
· a „Jászfényszaru, SRF úthoz (hrsz. 2552.) kapcsolódó 2 db útszaépítése nélkülözhetetlen az ipari övezetben lévő vállalkozások terkasz engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, jogvezett fejlesztéseinek megvalósításához, új vállalkozások
erős útépítési engedélyek beszerzése” tárgyú beszerzés
letelepedéséhez. Az alállomás 20 MW teljesítményének
ajánlattevőinek kijelöléséről. Jászfényszaru Város Öntöbb mint a felére az igénybejelentés meg is történt. Az
kormányzata Jászfényszaru Város Polgármesterének
alállomás kialakítása során alkalmazott műszaki meg50/2021. (I. 27.) határozatával rendelkezett az SRF út
oldások a későbbiekre nézve lehetővé teszik a költség
és a 32. számú főút összekötésére útépítés engedélyes
hatékony kapacitásnövelést;
és kiviteli terveinek beszerzéséről. Időközben elektro· Önkormányzatot követő ranghelyre történő jelzálogjog
mos alállomás megépítése kapcsán az SRF út megbejegyzéshez hozzájárulásról;
hosszabbítása is szükségessé vált, mintegy 315 méter
· Térfigyelő rendszer bővítése keretében „Térfigyelő kahosszban, így indokolt a két tervezési feladat összevomerák felszerelése Jászfényszarun ÉMÁSZ oszlopokon
nása, amelyhez a fent megjelölt határozat visszavoná6 helyszínen”, valamint „Áramvételi helyek kiépítése
sa, ajánlattevők kijelölése vált szükségessé;
Jászfényszarun ÉMÁSZ oszlopokon térfigyelő kame· Jászfényszaru óvodai felvételi körzethatárainak megrákhoz” tárgyú beszerzések ajánlattevőinek kijelöléséről;
állapításáról. Jászfényszaru város teljes közigazgatási
· A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (könyvDr. Voller Erika jegyző
területén egy köznevelési intézmény, a Jászfényszarui
tári részleg) 2020. évi szakmai beszámolójának elfogaNapfény Óvoda látja el az óvodai nevelési feladatokat;
dásáról;
· A TK út szélesítése és megerősítése tárgyú közbeszerzési eljárás
· A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (könyvtári részleg)
nyertes ajánlattevőjének kijelöléséről, mely szerint a Közbeszerzési
2021. évi szakmai munkatervének elfogadásáról;
Bírálóbizottság javaslatára a legalacsonyabb árat megjelölő Viaduct
· Az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Arany J. út 20.
Project Építőipari Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-t jelölte ki győztessz. alatti lakóingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról;
nek nettó 17.874.531 Ft-os átalányárával;
· A kialakult járványügyi helyzet miatt rendkívüli települési támoga· 3 kérelem tekintetében közel 6 millió Ft-os otthonteremtési támotások odaítéléséről;
gatás megállapításáról;
· A „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 azonosító számú projekt „5,66
· A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel rendkívüli teleha terület szennyvízcsatornával való közművesítése” projektelem
pülési támogatás megállapításáról;
közbeszerzési feladatainak teljeskörű ellátása” tárgyú beszerzés aján· Jászfényszaru ipari övezet kiszolgálását célzó elektromos alállomás
lattevőinek kijelöléséről;
létesítésének előkészítéseként a 05/20 hrsz. számú ingatlan megosz· A „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 azonosító számú projekt „5,66
tásának lebonyolításáról;
ha terület közműinfrastruktúrával való ellátása” projektelem kereté· Jászfényszaru Város Polgármesterének 130/2021. (III. 31.) határoben elkerülő szennyvízvezeték építés műszaki ellenőri feladatainak
zat kiegészítéséről, melyben megjelölte a TK út szélesítésének kiviellátása tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelöléséről;
telezésére fordítandó fedezetet a felhalmozási céltartalékban elkülö· A „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű projekt „5,66 ha terület
nített közlekedésfejlesztési előirányzat terhére;
szennyvízcsatornával való közművesítése” projektelemhez kapcso· Az otthonteremtési támogatásról szóló 6/2020. (II. 26.) önkorlódó nyilvánosság biztosítása keretében 1 db B és 1 db D típusú
mányzati rendelet alapján megállapított támogatások esetén előírt
tájékoztató tábla elkészítése” beszerzéshez ajánlattevők kijelöléséről;
határidők meghosszabbításáról, mely szerint a 2021. évben lejáró
· A Jászfényszarui Napfény Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzahatáridőket egységesen 90 nappal meghosszabbította;
tának jóváhagyásáról.
· A Jászfényszaru, Vörösmarty út 45. szám alatti ingatlan értékesítéséA polgármester törvényi felhatalmazása alapján
re pályázati felhívás közzétételéről;
az alábbi rendeleteket alkotta:
· A 2021. évi önkormányzati nyári diákmunkához forrás biztosításáról, mely szerint a 2021. évi nyári diákmunkára 30 fő foglalkoztatá6/2021. (III. 31.) önkormányzat rendelet
sához keret jelleggel 4.7000.000 Ft-ot biztosít Jászfényszaru Város
az otthonteremtési támogatásról szóló 6/2020. (II. 26.) önkormány2021. évi költségvetésének terhére;
zati rendelet módosításáról
· A „Jászfényszaru, SRF úthoz (hrsz. 2552.) kapcsolódó 2 db útsza7/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelet
kasz engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, jogerős útépítési
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
engedélyek beszerzése” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2004. (IV.) önkoraz EPLY Kft. vállalkozást jelölte ki az ajánlatban megjelölt brutmányzati rendelet módosításáról
tó 12.827.000 Ft vállalási díj figyelembe vételével. A beszerzéshez
szükséges forrást a 2021. évi költségvetéséből biztosítja;
8/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelet
· A „Jászfényszaru Orion – 3106 jelű összekötőút – Névtelen (bena gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2019.(IV. 25.) önkorzinkút) út csomóponthoz tanulmányterv készítése” beszerzés nyermányzati rendelet módosításáról
tes ajánlattevőjeként Jászfényszaru Város Közbeszerzési Bírálóbi9/2021. (V. 05.) önkormányzati rendelete
zottsága javaslatára az EPLY Kft. vállalkozást jelölte ki az ajánlatban
a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előmegjelölt bruttó 3.111.500 Ft figyelembevételével, mely összeget a
irányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányváros 2021. évi költségvetéséből biztosít;
zati rendelet módosításáról
· „Jászfényszaru Bölcsőde udvar gumiburkolat készítése” beszerzéshez
ajánlattevők kijelöléséről;
10/2021. (V. 05.) önkormányzati rendelete
· Közétkeztetési szolgáltatás nyújtására pályázati felhívás jóváhagyásáa Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előról;
irányzatainak megállapításáról szóló 5/2021. (II. 17.) önkormány· a Szilágyi Erzsébet Nőegylet 2020. évi támogatásának elszámolásázati rendelet módosításáról
ról szóló beszámoló elfogadásáról;
11/2021. (V. 05.) önkormányzati rendelete
· A Jászberényi Szent Erzsébet kórház azon dolgozói részére, akik
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bér2021. április 17-18. napjain a kórházban a Covid-betegek ellátáletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII. 15.) számú önkorsában közreműködtek, a napi egyszeri meleg étkezés költségeinek
mányzati rendelet módosításáról
átvállalásáról;
Dr. Voller Erika jegyző

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2021/5

Anyák napja kicsit másképp
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Tavaszi jeles napjaink

Fotó: Földvári Dorottya

Fotó: Mezeiné Folyó Angéla

Tavaszi jeles napjaink közül a csoportok megemlékeztek játékos tevé
kenységek keretében a Föld világnapjáról, valamint a madarak és a fák
napjáról.
Földvári Edit
Fotók: Cseszkóné Zsámboki Tímea,
Peredi Tiborné, Földvári Edit.

A vírusos időszak nem tette lehetővé a rendezvények szervezését,
így az anyák napi ünnepség elmaradt. Nem tudtuk fogadni óvodánkban az anyukákat, nagymamákat. Nem feledkeztünk meg azonban
a köszöntésükről. Izgalommal mondogattuk a verseket, énekeltük
a dalokat. Titokban készültek az ajándékok. A nagyobb csoportok
videófelvételen keresztül mutatták meg, mivel készültek. Így köszöntve az édesanyákat, nagymamákat.
Földvári Edit

Anyák napján az anyukákról
Megkérdeztük a gyerekeket, hogy miért szeretik anyukájukat, miért
ő a legjobb anya a világon. Mit szeret, mi a kedvenc időtöltése gyermekével. Mi mindent tudnak még róluk a gyerekek. Szívesen megosztották velünk, hol viccesen, hol meghatóan hangzottak gondolataik.
Az én anyukám a legjobb a világon, mert: „Lilára festi a haját. Ezt
szeretem.” „Szeretem, hogy mindig játszik velem.” „Megengedi ebéd
után, hogy fagyizzunk.” „Mellém fekszik, pedig nem jó neki, mert
nyomorog.” Az anyukák szeretnek csemetéjükkel, társasozni, kirakózni, autózni, építeni, barbizni, együtt dolgozni. Kedvenc ételük között
szerepel a tésztás leves, a rizses tészta és a jégkrém is. Sokféle színt
szeretnek. Például a feketét: „Mert fekete az új cipője.” Aztán ott van
még „a hamvas, a kishamvas.” Hány évesek az anyukák? Négy, kettő, tizenkettő, tizenöt, de „kilencvenkettő is lehet”. „Százéves, de még
mindig fiatal.” „Az anyukám ötven, azóta majdnem százba’ van, azért
van festve a haja.”
A gyerekek gondolatait összegyűjtötte: Földvári Edit

Óvodásaink pályáztak
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság az ÉLETTÉR-KÉP
2021 témakörben Családi legendárium címmel gyermekrajz és fotópályázatot hirdetett. A pályázatra gyermekrajz kategóriában óvodánkból tizenegy nagycsoportos gyermek küldte be munkáját a Mazsola és
a Pillangó csoportból.
Földvári Edit

HÚSVÉTOLÓ
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár húsvét alakalmából
újabb online játékokkal segítette az ünnepre való hangolódást ebben
a nehéz időszakban. Férfiaknak és fiúknak locsolóvers játékot indítottunk, melynek nyertesei: Farkas Kolos és Füzeséri Ákos. A húsvéti
tojásvadászat nyertese pedig Szabó Szonja lett.
Köszönjük, hogy részt vettetek játékainkban. Kövessétek továbbra is
közösségi oldalainkat!
Kép és szöveg: Farkasné Csépány Izabella
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Fenntarthatósági témahét
Kisiskolás szemmel
Országosan 2021. április 19-23. között került meghirdetésre a Fenntarthatósági témahét, melyhez a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és
AMI alsó tagozatos tanulói is csatlakoztak. Ugyanekkor térhettünk
vissza a jelenléti oktatáshoz, így a gyakorlás, ismétlés mellett a témához kapcsolódó projekteket is megvalósítottak a pedagógusok a gyerekekkel. Az idei év egyik témája az „Erdő, mint ökoszisztéma” volt,
ezt ragadták meg az alsós tanítók, és ehhez készítettek alkotásokat,
rajzokat, plakátokat, lapbookokat a tanulókkal, hangsúlyozva a természet, az erdők, a Föld védelmét. Az erdővel kapcsolatos szövegeket
dolgoztak fel magyarórán, és ehhez kapcsolódó dalokat tanultak és
hallgattak énekórán. Megismerkedtek az erdei állatokkal, összegyűjtötték azokat az ismereteket, melyekkel rendelkeznünk kell az erdők
és maga a természet védelme érdekében.
Hagyományainkhoz híven a rajz- és technikaórán készült alkotások
a Kisiskola folyosóját díszítik mindenki legnagyobb örömére.
Kép és szöveg: Czeglédi Dóra

A diákpolgármester, helyettese és a DÖK-titkár segítségével az idén
is megvalósíthattuk ezt a hagyományt, feladatot és emléket hagyva az
alsóbb évfolyamoknak.
Kotánné Kovács Tímea · Fotó: Lovászné Török Magdolna

Redemptio másként
Online térben emlékeztünk az idén a jászok ünnepére. A digitális
oktatás keretein belül a történelem tankörben nézhették meg iskolánk diákjai a Szolnok Tv összefoglalóját a redemptióról, és egy felhívásnak köszönhetően sok-sok kép készült IV. Bélával, így tisztelegve a jászok öntudata előtt. A legötletesebb képet Rimóczi Dávidtól
kaptuk, aki Mária Terézia gödöllői szobrának képét kezében tartva
fényképezkedett IV. Bélával.
Kotánné Kovács Tímea

Faültetés nyolcadikos módra
Nagy örömmel töltött el mindannyiunkat, hogy a madarak és fák
napja alkalmából – visszatérve a jelenléti oktatáshoz – megtarthattuk
a 8. évfolyam egy kedves szokását. A búcsúzó évfolyam minden évben
fát ültet, így hagyva maga után emléket és a Föld gondozásának feladatát az utánuk járó évfolyamoknak.
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Versenyeredmény történelemből

Tavalyi eredményes szereplésük után idén is szép teljesítményt ért el
az Okos csajok csapata a TITOK Oktatásszervező Bt. által szervezett
országos történelem levelező versenyen. 94%-os teljesítménnyel Bató
Anna, Dósa Kira és Klippán Kata 7. b osztályos tanulók a 7. helyen
végeztek. 
Kotánné Kovács Tímea felkészítő tanár
Több mint egy éve, hogy a fotósuli
a vírushelyzet miatt elmaradt.
Ezért a szép tavaszias időt kihasználva kimentek a fotósulis gyermekek Glonczi Rudival fotózni a
Kalapgyári-tóhoz. A gyermekek
nagyon boldogok voltak, hogy
végre együtt fényképezhettek a
szabadban.
Képaláírás: Dávid Ildikó
Képek: Lengyel Áron,
Horváth Viktor, Glonczi Rudolf
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Baráth Konor ezüstérmes
az év első versenyén
Május 2-án a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia
létesítményében rendezte meg a
2021-es év első válogató versenyét
a Magyar Birkózó Szövetség.
A fiatalok a május végén esedékes
szófiai Európa-bajnokságon való
indulás jogáért küzdöttek egymással.
Konor remek birkózással a dobogó 2. fokára állhatott fel a szabadfogásúak 85 kg-os súlycsoportjában.
Kép és szöveg:
Baráth Olga

Nyitva a művelődési ház,
nyitva a könyvtár!
Kedves Látogatóink, Olvasóink!
A 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet szerint a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2021. május 11., keddtől az ALÁBBI FELTÉTELEKKEL nyitott ki:
· A művelődési ház hétköznap 8-20 óráig tart nyitva rendezvénytől
függően. Kérjük, csengessenek!
Intézményünk csak VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL (személyazonosító igazolvánnyal együtt) és maszkban, kézfertőtlenítés
után látogatható! Felhívjuk figyelmüket, hogy 18 év alatti személy
VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL rendelkező felnőtt felügyelete nélkül NEM tartózkodhat a házban.
A belépéshez szükséges igazolványokat a bejárati ajtóban ellenőrzik
az intézmény munkatársai.
VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL NEM RENDELKEZŐ olvasóinknak a KÖNYVCSERE szolgáltatásunkat az eddigi szabályok
szerint továbbra is FENNTARTJUK! (Kedd és péntek délutánra
lehet összekészítést kérni MUNKAIDŐBEN az ismert elérhetőségeinken.)

A Samsung Electronics Magyar Zrt.
társadalmi felelősségvállalási programja keretében április 27-én
kettő nagyképernyős televíziót adományozott a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár részére, amelyeknek jó hasznát vesszük
majd a közösségi programok során. Köszönjük!
Bordásné Kovács Katalin igazgató

· Könyvtárunk az alábbiak szerint tart nyitva:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd-szerda-csütörtök: 8.30-16.30
Péntek: 8.30-19.00
A védelmi intézkedések további enyhítéséig szombatonként zárva
tartunk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, olvasót, látogatót!
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Csodálatos világ
„Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért,/ ki fenntart és ellát minket,/ gyümölcsöket terem,/ színes virágokat és füvet!” (Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz – részlet)
Iskolánkban kiemelt fontosságot tulajdonítunk a teremtésvédelem
gondolatának. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink tudatában legyenek a teremtett világ értékeinek, óvják, védjék környezetüket.

„Óvd a környezetet, óvd a környezeted! A Föld óriási otthonunk, azt
hihetnéd, te egyedül nem tudod megóvni, tisztán tartani! De...Tudod!
«Nagy dolgokat nem mindenki tud tenni. De tehetünk kicsiket nagy
szeretettel!» (Teréz Anya)” – Matányi Hunor 5. a
„A Földünk egy gyönyörű bolygó. Rajta élünk mi, emberek, kik lassan megölik e bolygót.” – Kotán Attila 2. c
1

A digitális oktatás során is találtunk lehetőséget arra, hogy cselekvő
módon vonjuk be a gyerekeket a környezetvédelembe. Gyümölcsoltó
Boldogasszony napján pályázatot hirdettünk, melynek két eleme volt.
Egy kampánybeszédet kellett írni vagy videóra venni a teremtett világ
védelme érdekében, melynek célja környezetünk figyelmének felhívása a minket körülvevő világ szépségeire, és annak megóvásának felelősségére. Másik eleme az ültetés volt, mely során tanulóink saját környezetüket szépítve egy növényt ültettek, három fotóval dokumentálva
az ültetés folyamatát. A beérkezett
3
pályaműveket a sokszínűség és
sokoldalúság jellemezte. Készültek versbe szedett kampánybeszédek, figyelemfelkeltő plakátok,
hangulatos ppt-k, személyes hangú, bájos videófelvételek, melyek
bizonyították, hogy ez a korosztály nagyon is jól érzékeli és érti a
problémát, és képes is tenni környezetünk megóvása érdekében,
és másokat is szívvel-lélekkel erre
ösztönöz.
Az értékes munkák színvonala nem könnyítette meg a zsűri
munkáját, végül arra a döntésre
jutottak, hogy két fődíjat is odaítélnek, illetve minden pályázónak
ajándékkal és oklevéllel köszönik meg a teremtésvédelem érdekében
végzett munkáját.
A díjkiosztóra nagyszerű lehetőséget adott, hogy a jelenléti oktatás
május 10-ével, a madarak és fák napján újraindult, így ebből a szép
alkalomból kiosztottuk az okleveleket, és minden pályázó egy kis tuját
vihetett haza jutalmul, amit elültetve és gondozva, növekedését figyelgetve sokáig emlékezhet erre a pályázatra, s egyben aktív részese lehet
a teremtett világ gyarapításának, megóvásának.
A fődíjat, egy-egy tabletet, a zsűri Farkas Iza Lia 4. b osztályos tanulónak és a Bója-Kovács testvérpárnak, Bója-Kovács Nimród 4. b és
Bója-Kovács Kincső 7. a osztályos tanulónak ítélte oda. Reményeink
szerint kezdeményezésünk hagyománnyá válhat, évről évre több és
újabb gyermeket vonva be ebbe a nemes feladatba.
Az alábbiakban néhány pályaműből teszünk közzé részleteket, illetve
egész munkákat. Kövessék önök is gyermekeinket, szépítsék környezetüket, óvják, védjék ezt a csodálatos teremtett világot!

2

„Ültess sok fát! Nyáron jó lesz árnyékuk alatt pihenni. Sok gyümölcsöt is adnak pár év múlva. Ezek nagyon fontosak számomra, mert én
a madarak és fák napján születtem.” – Berze Rozi 5. b
„Kedves társaim!
Napjainkban a Földünk nagyon szennyezve van. Sok állat a kihalás
szélén áll, de sok állat már ki is halt. A vízkészletünk is nagyon szen�nyezett. Ezek mind nagy és rossz dolgok, de mi kis apróságokkal is
tehetünk ellenük.” – Szabó Anna 5. a
„Fontosnak tartom, hogy minél
4 több fát ültessünk, és ezzel óvjuk
a környezetünket. A fák nagyon
hasznosak, mivel sok oxigént termelnek, ami az emberek számára
nélkülözhetetlen. A fák megnyugtatnak, és megvédenek a nap erős
sugaraitól. Aki tud, ültessen fát!
Minden fa számít! «Az Úristen
vette az embert és Éden kertjébe
helyezte, hogy művelje és őrizze.»” – Cserháti Zsófia 6. b
„A kertben véletlenül elszóródott magok gyakran meglepetésszerűen kerülnek elő.
Én és a testvéreim mindig megtaláljuk az új, érdekes és más-más
kinézetű növényeket, és rögtön megkérdezzük apukánkat, hogy vajon
mi lehet az. Így találtuk meg a képeken látható növénykéket is, amelyek őszibarack csemeték. Óvatosan kiemeltem őket, és cserépbe ültettem, hogy külön gondozhassam. Ha megnőnek, sok szép és finom
gyümölcsöt teremnek majd.” – Cserháti Izabella 2. a
„Drága öreg diófácskám , elültetem gyermeked,
sok év múltán finom termést hozzál családomnak s énnekem.
Ezért kérek arra sok jó embert, cselekedjen ő is így,
és akkor a természetbe még jobb lesz kimenni.
Beszívni a friss levegőt, amit a szép fák adnak majd,
leülni az árnyékukban, ha a meleg nyári nap eltikkaszt.
Emlékezni vissza a jóra, amit családommal megéltem,
és arra, mikor gyermekként költöttem ezt a verset tenéked.”
– Juhász Jázmin 4. b
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„Növény nő az ég felé, | gyökere a földben még.
Fönt kinyílik a virág, | közepén a szép zöld szár.
A növényekkel szebb az élet és a kertek.” – Banya Kitti 2. a
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„Kedves diákok, barátaim, tanáraim és mindenki, aki a bolygón él.
Bakó Gergő vagyok. Jászfényszarun élek egy kertes házban. Van egy
nagyon fontos probléma, amiről nem beszélünk. Elhanyagoljuk, nem
törődünk a problémával. A Földünk veszélyben van. Meg kell védenünk. A saját magunk érdekében.” – Bakó Gergő 5. b
„Megadatott a szép természet, óvnunk és gondoskodnunk kell róla,
hogy az utánunk jövő nemzedékek is gyönyörködhessenek benne!”
– Polatschek Dominik 7. a
„#VIRÁGOTAVILÁGNAK” – Matányi Levente 8. c
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Újra találkozhattunk… – A Házunk tája klub életéből
Amikor novemberben a művelődési ház bezárta
kapuit, nem volt kérdés számunkra, hogy találkozásainkat áthelyezzük az online térbe. A már
meglévő és jól működő Facebook-csoportunkat
alakítottuk át erre az időszakra „távoktatásra”, s
elmondhatjuk, hogy ez jól sikerült.
Továbbra is rendszeresen, a megszokott hétfői klubnapon, mintha
ott ülnénk a klubteremben, osztottam meg a tagokkal az aktuális, friss
anyagokat, melyeket lehetett olvasni, vagy ppt, film esetében megnézni, véleményezni.
A klubban házunk tájával, hazánk tájaival és kitekintésként Európa
tájaival is foglalkozunk.
Novemberben az Élet dicsérete című angol filmdrámával indítottunk. Sokat foglalkozunk a klubban régi idők mezőgazdasági kultúrájával, a régi korok embereinek életmódjával. Ezek megismeréséhez
ragyogó filmek állnak rendelkezésre. Többek között megtekintettük
már a viktorianus és Edward-kori gazdaság néhány részét.
Kapcsolatban állunk az Europa Direct szolnoki irodájával, számtalan közös programot valósítottunk már meg az elmúlt időszakban.
Novemberben tőlük kaptuk meg a Németországról szóló összeállítást,
melyet Mondok Anita, a Szolnoki Főiskola tanára készített.
Decemberben az adventi készülődés volt a fő téma, receptek, praktikák cseréje az ünnepi alkalomra. Ugyancsak ekkor foglalkoztunk az
EU-oltalom alá kerülő növényekkel és élelmiszerekkel. Megemlékeztünk Nyikolaj Valivovról, aki lefektette az első génbank alapjait.
Januárban az új esztendőt Portugáliával köszöntöttük, aki átvette az
EU soros elnökségét. Erről a hozzánk viszonylag távol lévő országról
elég keveset hallunk a mindennapi hírekben, ezért készítettem egy
ppt-t Portugália történelméről, kulturális örökségéről, mezőgazdaságáról, gasztronómiájáról.
A másik sorozat, amit indítottunk a Növények a történelemben címet kapta, utalva ezzel arra, hogy nagyon sok olyan növény volt az
emberiség történetében, amely jelentősen megváltoztatta országok,

egyének életét. Utalhatunk itt a nagy felfedezések
után elterjedő új növények táplálkozásban való
felhasználására (pl. burgonya) is.
Februárban megkezdtük kiskertjeink tervezését,
melyhez segítségül hívtuk a már évek óta általunk
is használt növénytársítások táblázatát, amelyben
nyomon követhetjük, milyen hatással vannak egymásra a növények,
hogyan segítik, illetve gátolják egymás fejlődését.
Megismerkedtünk Illéssy János kunkapitány kisújszállási angolkertjével Bartha Júlia néprajztudós leírásából.
Márciusban a Kossuth-kifli receptjével köszöntöttük az ünnepet, és
megtekintettük a Nemzeti Múzeum felújított kertjét, persze csak virtuálisan.
Saly Noémi karanténkonyha összeállítása mindannyiunk számára
tanulságos ötleteket tartalmazott.
Márciusban jelent meg az Élet vidéken a Covid alatt című kiadvány,
amelybe mi is írtunk cikkeket.
Áprilisban kiemelt szerepet szántunk a kertben élő madaraknak, kis
állatoknak és különösen a méheknek. Megosztottuk egymással ebbéli
tapasztalatainkat. Volt, aki rovarhotelt is készített.
A fenntarthatósági hét alkalmával kiemelten foglalkoztunk a víz jelentőségével, az erdővel és az éghajlatváltozással.
Ugyancsak akkor tekintettük meg a Kis-Lengyelország fűszer- és
gyógynövény turista útvonalról szóló összeállítást.
Áprilisban megismerkedtünk a főváros híres kertészeivel, akiknek a
munkáját reméljük, hamarosan személyesen is megtekinthetjük.
Legnagyobb örömünkre májusban már módunk nyílt arra, hogy a
vonatkozó szabályok betartása mellett személyesen is találkozhattunk,
és megoszthattuk egymással az eltelt időszak jó és rossz élményeit, a
pandémiás időszak tapasztalatait.
Első vendégünk a klubban Szekeres Zoltánné Víg Éva volt, JászfényNagyné Kiss Mária
szaru főkertésze.
klubvezető
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Hírek az Idősek Otthonából
Feloldották a látogatási tilalmat

Májusi könyvajánló
a Városi Könyvtár állományából

Az országos tisztifőorvos feloldotta a látogatási és intézmény
elhagyási tilalmat a szakosított szociális intézményekben.
Védettségi igazolvánnyal rendelkező ellátottnak – további kikötések nélkül – biztosítani kell az intézmény elhagyásának lehetőségét. E feltételeknek nem megfelelő gondozottnak is biztosítani kell
az intézmény elhagyásának lehetőségét, azonban esetükben, amennyiben a távolmaradás meghaladja a 72 óra időtartamot, a gondozott
visszatérése egy SARS – CoV-2 antigén gyorsteszt negatív eredménye alapján történhet.
A látogatás lehetősége védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, továbbá védettségi igazolvánnyal rendelkező személy által
felügyelt 18 év alatti személy részére biztosítható. A látogató a látogatáshoz való jogosultság igazolása érdekében köteles a védettségi
igazolvány bemutatására. Az előírt feltételek hiányában, védettségi
igazolvánnyal nem rendelkező személyek esetén, az intézmények továbbra is a Nemzeti Népegészségügyi Központ áItal kiadott „Szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok"-ban nevesített feltételek mellett kötelesek biztosítani a gondozott
személyek lathatását.

A májusi könyvajánlóba három olyan klasszikus könyv került, amit
jószívvel ajánlhatunk fiatal olvasók kezébe is. Sokunk életében ezek
voltak az első igazán nagy olvasmányélmények, évek múltán is kellemes rájuk visszaemlékezni, esetleg érdemes őket újból olvasni.

LÁTOGATÁSI IDŐ
VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK
KEDD: 9-11 óráig
CSÜTÖRTÖK: 14-16 óráig
VASÁRNAP: 14-16 óráig
Jó idő esetén az intézmény udvarában, rossz idő esetén az ebédlőben, társalgóban.
A lakószobákban látogató nem tartózkodhat.
Fekvőbetegnél max. fél órát tölthet a látogató, a testi kontaktust
kerülni kell.
Szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
LÁTOGATÁSI IDŐ
OLTÁSI IGAZOLVÁNNYAL NEM RENDELKEZŐKNEK
KEDD: 9-11 óráig
CSÜTÖRTÖK: 14-16 óráig
Az eddig megszokott módon, előzetes bejelentkezéssel, a látogatóházban történik a látogatás.
Reichenbergerné Anita

Megemlékezés a jászfényszarui
Cigányzenész emlékműnél
Már nyolc éve annak, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata
támogatásával 2013. május 17-én ünnepélyes keretek között felavatták Jászfényszarun a Cigányzenész emlékművet, melyet Szabó Imrefia
Béla szobrászművész és Tóásó Tibor kőszobrász készített el. Az ünnepségen megjelent Pócs János országgyűlési képviselő, Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester, valamint Mága Zoltán világhírű hegedűművész. A helyi cigányzenészek egy feledhetetlen műsort adtak elő
a jelenlevők örömére.
Az emlékművet Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester, Mága Zoltán
hegedűművész és a helyi
cigányzenészek képviseletében Farkas Gyula közösen leleplezték le, miután
Kis Gábor címzetes esperesplébános megáldotta.
Meghatottan hallgattuk az
elhunyt cigányzenészek névsorát, melyet Radics Ivett és Farkas Franciska olvasott fel. A megemlékezés végén Mága Zoltán számos díjjal
kitüntetett hegedűművész kétórás feledhetetlen zenei műsort adott elő
a jászfényszarui római katolikus templomban.
Kép és szöveg: Glonczi Rudolf

Charlotte Bronte: Jane Eyre
„Legtöbbször úgy van az életben, hogy ami
után sokáig, sóvárogva vágyakozunk, későn
kapjuk meg.”
A Brontë nővérek – Charlotte, Emily és
Anne – angol írók voltak az 1840-50-es
években. Regényeik megjelenései hatalmas
szenzációt keltettek, és azóta is az angol irodalmi kánon részei.
A lányok már kora gyermekkoruktól kezdve írtak otthon verseket és apróbb történeteket, később mindegyik lány előrukkolt
egy új regénnyel. Charlotte a Jane Eyre-rel,
Emily az Üvöltő szelekkel és Anne az Agnes
Grey-jel. Hosszú időbe telt kiadót találniuk, de megérte, mert a regényeket hatalmas siker fogadta, és rövidesen bestseller lett belőlük.
Babits Mihály értékelése szerint a Brontë nővérek „mélyen látnak a
komplikált emberszívbe. Persze elsősorban a saját szívükbe, mert műveikben sok van az önéletrajzból.” Abban az észrevételében, miszerint
„gyűlölet és szerelem bogozódnak itt elválaszthatatlan”, kifejezést nyer
a regény érzelmi mélysége és összetett mondanivalója.
A Jane Eyre című regény címszereplője egy árva lány, akit szigorú
nagynénje nevel. Kapcsolatuk tele van konfliktussal, így a kis Jane idővel nevelőintézetbe kerül. A lowoodi árvaházban kőkemény az élet, a
kislányok koplalnak, fáznak, és minden apró hibájukért súlyos büntetéseket kapnak. A sanyarú körülmények ellenére Jane-nek sikerül
barátságokat kötnie, amely erőt ad neki az élet elviseléséhez és motivációt a tanuláshoz. Évek alatt remek tanítónő válik belőle, és nevelőnőnek áll Mr. Rochester kislánya mellé. Ezzel kezdetét veszi számára az
élet, amely ismeretlen, titkokkal teli, de ahol elfogadásra, nyugalomra,
és szerelemre talál. Szerelemre, amiért meg kell küzdenie, amiért dolgoznia kell, épp ezért értékesebb, mint bármi, ami csak úgy az ölébe
hullhat. Olyan szerelem, amiért megéri várni, olyan boldogság, ami
önmagában elég, mert a mindenséget jelenti Jane számára.
Szépen megírt könyv a kitartásról, a belső értékekről, a felnőtté válásról és az igaz szerelem sorsfordító hatalmáról.
A könyvet többször is feldolgozták, legutóbb 2011-ben, amelyet
Cary Fukunaga rendezett, Mia Wasikowska és Michael Fassbender
főszereplésével.
Luisa May Alcott: Kisasszonyok
„Nem könnyű megbirkózni a hibáinkkal, én is
tudom, de egy-egy kedves szó csodákat művel az
emberrel.”
A történet négy nővérről szól, akik nehéz
anyagi körülmények között élnek édesanyjukkal, miközben az apa a polgárháborúban szolgál tábori lelkészként. A klasszikus sorozat első
részében egy teljes éven át kísérhetjük végig a
négy lánytestvér sorsát, akik anyjuk útmutatásai alapján elhatározzák, hogy igyekeznek jobbak lenni, mire apjuk hazaér.
A lányok jelleme különbözik ugyan egymástól, de a családi összetartás és a szeretet mindannyiukban erős és közös.
A négy nővér felismeri hibáit: Meg a hiúságát, Jo a lobbanékonyságát, Beth a félénkségét, Amy pedig az önzőségét, próbálnak ezen
változtatni, magukkal megbékélni.
A könyv lapjain sok-sok kalandot élhetünk át velük, ami néhol szórakoztató, máshol pedig megható. A könyv időtlen örökzöldnek számít, több kiadást, és megfilmesítést is megélt.
A legújabb filmadaptációt egy mozicsatorna tűzte műsorára.
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Margaret Mitchell: Elfújta a szél
„A szenvedés és küzdelem vagy megtöri, vagy
megteremti az embert.”
Az Elfújta a szél Margaret Mitchell amerikai írónő 1936-ban megjelent regénye,
amely már megjelenésekor is hatalmas siker
volt, majd minden idők egyik legnépszerűbb
regényévé vált.
Az írónő 10 éven át dolgozott a könyvön,
mellyel 1937-ben Pulitzer-díjat is nyert.
A könyv központi témája Scarlett O’Hara,
egy déli ültetvényes lányának boldogulása
az amerikai polgárháború, majd később a Dél megváltozott viszonyai
közepette.
A cselekményt megindító mozzanat Scarlett reménytelen szerelme
Ashley Wilkes, a szomszéd földbirtokos fia iránt. Ashley egy másik
lányt, Melanie Hamiltont veszi feleségül; bosszúból Scarlett hozzámegy Melanie bátyjához, Charles Hamiltonhoz. Mindez a Wilkes
birtokon tartott kerti mulatság napján zajlik; ekkor találkozik Scarlett
először Rhett Butlerrel. Az elkényeztetett, magabiztos tizenhat éves
Scarlettből nagyon gyorsan felnőtt lesz a háború szörnyűségei között.
Háromszor megy férjhez, három gyereket szül, és leél egy boldogtalan
életet. Rhett Butler és Scarlett O’Hara macska-egér játéka végig kíséri
a könyv lapjait. Scarlett gyerekes illúziói a szerelemről sok csalódást
okoznak neki, és mire rájön, hogy kit is szeretett igazából, addigra
valami véget ér, a reményeket pedig elfújta a makacs déli szél.
Szép májusi napsütést, jó olvasást kívánok mindenkinek!
Bujdosó Katalin könyvtáros

Megmentésre került
dr. Lédig Lajos (1845–1921)
jászfényszarui körorvos síremléke
A FÉBE Kiss József Helytörténeti kutatócsoportjának két tagja Dobák Gábor és személyem a Jász Múzeumban a XIX. század második
felétől megjelent újságokban kutatást végeztünk. A Jászfényszarura
vonatkozó híreket, eseményeket gyűjtöttük. A Millennium tiszteletére 1996-ban a korábbi kutatásaink anyagát felhasználva a helyi lapban
Millenniumi pillanatok címmel egy évig tartó sorozatot indítottunk.
A Mi újság Fényszarun? 1996. évi júliusi számában a 8. oldalon a következő híreket tettük közkinccsé. „Doctor-jubileum
Folyó hó 4-én ünnepelte dr. Lédig Lajos 25 éves körorvosi jubileumát a város és a vidék előkelőinek részvételével. A doktor vendégszerető házánál adott nagyszerű
reggeli előtt Han Pál plébános remek beszéd kiséretében
egy értékes gyémánt gyűrűt nyújtott át az ünnepeltnek,
mit az megható szavakban megköszönt. A lélekemelő
ünnepély után fényes bankettet rendeztek tiszteletére
a vendéglő összes termében, ahol Szűcs Mihály főbíró
elsőnek a királyra emelte poharát. Szellemes beszédben
éltették az ünnepeltet Han Pál (plébános), Hirschler
Soma, Márkus János (tanító) és dr. Király Gáspár. A
fényes ebéd csak a késő esti órákban ért véget” A Jászság
című újság 1896. július 11. IX. évf. 28. számából betű
szerint idéztük az eseményt.
Ekkor szereztünk tudomást dr. Lédig Lajos orvos létezéséről.
Egy véletlen folytán 2011-ben az alsó temető hátsó részében – ahol
már sírok csak korábban léteztek, a cserjék, akácok benőtték a területet – a volt zsidó temetőbe is eljutva egy eldőlt síremlékre lettem figyelmes. A fehér márvány síremléken jól olvasható volt a vésett szöveg, dr.
Lédig Lajos kőfejfáját találtam meg. Mivel akkor még okostelefonom
nem volt, hazamentem fényképezőgépért, és visszamentem lefotózni.
A sírkövet, mely a talapzattal együtt 216 kg, megmozdítani nem tudtam. Most áprilisban, az elszállításkor vettük észre, hogy a hátlapján is
van héberül felirat. Az idő vasfoga a hátlapot jobban megviselte (mivel
évtizedekig érintkezett a földdel), de alapos tisztítás és némi csiszolás
után, ha nehezen is, de láthatók voltak az írásjelek, így ez is átfestésre
került.
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Kiss József (1924–1989) tanár, helytörténeti kutató által gyűjtött
interjúban Pető Sándor (született 1888-ban) Ady Endre út 31. szám
alatti lakos elmondása szerint: „Az üzem 1935-től, ma is „sajtgyár”
néven nevezett épületben működött, amelyet Lédig Lajos orvos épített 1906-ba”. Nyilván az örökösök 1921 után adták el az épületet,
és később itt került kialakításra a sajtüzem, amely 1975 márciusában
megszűnt.
Dr. Lédig Lajos 1845-ben, Lédig Márton és Weinberger Johanna
fiúgyermekeként született, 76 évesen végelgyengülésben, 1921. december 11-én hunyt el. Felesége dr. Lédig Lajosné 1851-ben Stern
Rózsa néven Stern Sámuel és Schücklin Katalin szülők leánygyermekeként látta meg a napvilágot, 70 évesen 1921. november 24-én
tüdővérzésben halt meg. Jelenlegi ismeretünk szerint gyermekük nem
született. A korábbi kutatásainkat lapozgatva bukkantam rá a Jász Hírlap 1921. december 18-i számában a következő hírre-közleményre:
„Halálozás. Lédig Lajos dr. jászfényszaru köztiszteletben álló öreg orvosa dec. 12-én (anyakönyvben és sírkövén 11-én) hoszszas szenvedés
után meghalt. Az elhunyt orvos közel félszázadon át (1871-től) gyógyította községe betegeit. Temetése 13-án nagy részvét mellett ment
végbe.” A Jász Hírlap 1822. június 11-i 24. számában jelent meg:
„Orvosválasztás Jászfényszaruban. Jászfényszaru község kedden
d. e. (délelőtt) új községi orvost választott. Az egyhangulag megválasztott községi orvos dr. Hortáver József menekült orvos.”
A Jász Hírlap 1922. szeptember 3-i 36. számában volt olvasható:
„Uj orvosok a vidéken. Dr. Hortáver József erdélyi menekült orvos,
kit Jászfényszaru község megválasztott község orvosává a mult héten
letette esküjét és elfoglalta állását…” A fentiekből adódik, hogy Lédig
Lajost 50 év után Hortáver József orvos követte, és 40 évig gyógyította a település lakóit. Sajnos a múltból kézzelfogható tárgyi emlék – iratokon kívül, ami ugyan nagyon fontos – kevés maradt fenn. Jó lenne
tudni a Bedekovichok sírhelyét, de sajnos a múlt századi Márkus család, János igazgató-tanító és gyerekei Mária óvónő, Ödön községházi
tisztviselő sírja sem maradt fenn.
Minden században voltak a településért, az itt élőkért az átlagtól
többet tevő személyek. Nagyon fontosnak tartom, hogy e személyek
nevei, emlékei valamilyen formában fönnmaradjanak, hogy például
szolgáljanak a következő nemzedékeknek. A síremlék felfedezése óta
10 év telt el, mondhatnák „a jó munkának idő kell”, de nem ez az
igazság.
A FÉBE 2021. évi civil pályázatába két sírkő rendbetételét vállalta
fel, az egyik dr. Lédig Lajos és felesége síremléke. A vallásuk izraelita
volt, ezért úgy láttuk jónak, ha a Szent Imre temetőben, az 1993-ban

áthelyezett Zsidó áldozatok emlékművének jobb oldalánál helyezzük
el. Síremlék neves személyekről még van bőven, akiknek már nincs
vagy nem is volt közeli hozzátartozójuk, ezek megmentésére, felújítására igyekezünk a jövőben is gondot fordítani.
Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának dr. Lédig Lajos
síremlékének megmentése és felújítása után új végleges helyre való elhelyezésének anyagi támogatását.
A munka kivitelezését Harmath József, a síremlék előlapján magyar,
a hátlapján héber betűinek festését felesége, Boros Mária végezte.
Harmath József verses gondolata: A sírnál „Ha magadtól jöttél ide, állj
meg sírom tövébe / Vess keresztet, mondj el egy imát / Aztán szaladj és
Kép és szöveg: Tóth Tibor
élj tovább.”
Fotó: A síremlék elő és hátoldala
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FÁSÍTÁSI PROGRAM – 2021
Gyümölcsfák
Alma – Starking

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

A gyümölcs nagyméretű,
(220-250 g) gömbölyű, közepesen vastag héját viaszréteg védi a párásodástól,
húsa világossárga, barnulásra nem hajlamos, leveses, fűszeres, édeskés ízű.
Fája erős növekedésű, jól
koronásodik, korán termőre fordul, és igencsak bőven terem. Érési ideje: szeptember
vége – október eleje.
Alma – Golden

Szeptember végén – október elején szedhető. Akár 6
hónapig is tárolható. Mérete
középnagy vagy nagy (140180 g), héja vékony, éretten
sárga. Gyümölcshúsa sárgás,
édes, enyhén savas, kissé illatos. Fája középerős növekedésű. Termőképessége nagyon
jó. Talajigénye nem különleges. Fája kevésbé
fagyérzékeny, virágai a késő tavaszi fagyoktól
ritkán károsodnak. Lisztharmatra nem fogékony, gyümölcshullásra sem hajlamos.
Körte – Vilmos

A világon a legelterjedtebb körtefajta. Hazánkban
a Bosc kobak után a legnagyobb arányban termesztik.
Augusztus második-harmadik dekádjában szedhető.
Tárolótól függően 1-3 hónapig is eltartható. Gyümölcse
nagy 160-220 g-os. Gyümölcshéja éretten
szép sárga, napos oldalon enyhén pirosas színeződésű, vékony. Húsa fehér, olvadó, bőlevű,
illatos, édes-savanykás ízű, muskotályos zamatú. Fája közepes növekedési erélyű, közepesen
sűrű koronát nevel. Korán termőre fordul,
évente rendszeresen terem. A nagyobb téli lehűléseket károsodás nélkül elviseli.

Körte – Bosc kobak

Termesztési
aránya
Magyarországon a legna
gyobb. Szeptember közepén szedhető tartós
tárolásra. A gyümölcs
mérete nagy vagy igen
nagy (180-280 g). A
gyümölcs teljes felülete rozsdamázzal fedett.
Héja közepes vastagságú, száraz.

Húsa fehéres-sárga, olvadó. Fája közepes
vagy annál gyengébb növekedési erélyű. Középkésőn fordul termőre, utána viszont rendszeresen és bőven terem.
Körte – Clapp kedveltje

Augusztus
első
hetében szüretelhető, 1-2 hónapig tárolható. Közepesen
nagy gyümölcsének
tömege 180-220 g
Szabályos körte alakú. Gyümölcshéja
éretten szalmasárga, napos oldalon 40-50%ban pirossal fedett. Húsa fehér színű, olvadó,
bőlevű, illatos. Hazánk szélsőséges téli hőmérséklet-ingadozását jól tűri.
Szilva – Stanley

Érési ideje augusztus
vége – szeptember eleje. A világon az egyik
legelterjedtebb fajta.
Gyümölcse közepesen
nagy vagy nagy méretű, megnyúlt. Tömege
30 és 40 g közötti, átmérője átlagosan 34
mm. Héja sötétkék, erősen hamvas. Húsa
zöldessárga, kissé zamatos. Korán termőre
fordul, rendszeresen és igen bőven terem.
Szilva – Cacanska Rodna
Augusztus
végén,
szeptember elején érő
szilva. Fája fiatalon
erősen, később közepesen növekszik. Jellegzetes, ívelt ágrendszere
alakul ki. Gyümölcse
középnagy (25-40 g), hosszúkás alakú, sötétkék színű, hamvas. Húsa sárga, kemény,
magvaváló, jó ízű. Öntermékenyülő.
Szilva – Empress

Érési idő augusztus
vége – szeptember
eleje.
Gyümölcse
nagy vagy igen nagy
(30-45 g), a piacon
elérhető egyik legnagyobb fajta. A gyümölcs színe liláskék,
tojásdad alakú. Húsa aranysárga, kissé leves,
nagyon ízletes, jellegzetes aromájú, magvaváló. Rendszeresen és bőven terem. Friss fogyasztásra ajánlott. Szedés után jól tárolható.
Őszibarack – Suncrest

Érési ideje augusztus második fele.
Gyümölcse nagy
(130 g), sárga alapszínét 60-80%-ban
bordópiros bemosott fedőszín borítja, lapított gömb alakú. Húsa sárga, a mag
körül pirosra színeződik, szilárd állományú,
jóízű, magvaváló, héja gyengén szőrözött.
Terméshozama magas és rendszeres. Friss fogyasztásra, befőttnek is kiváló. Öntermékeny.

Őszibarack – Redhaven
Július végén – augusztus elején érik.
Közepesen nagy, nagy
gyümölcsű, magvaváló, zamatos. Oldalról
lapított, kissé aszimmetrikus gömb alakú. Közepes molyhosság
jellemzi. Alapszíne sárga, a felület 60-70%án csíkozott, bemosott, sötétvörös fedőszín
alakul ki. Érési idejében a legjobb tulajdonságokkal rendelkező fajta. Rendszeres és bő terméshozás, jó alkalmazkodó képesség jellemzi.
Őszibarack – Champion
Augusztus második
felében érik. Gyümölcse nagy, szabályos
gömb alakú. Héja
durván
molyhos,
világoszöld, éretten
sárgásfehér alapszínű.
Húsa fehér, lédús, magvaváló, kiváló ízű.
Fája nagyon erős növekedésű, felfelé álló
koronát nevel. Későn termőre forduló, rendszeresen és bőven termő fajta.
Sárgabarack – Magyar kajszi
Érési ideje július közepe. Gyümölcse középnagy
(45-50 g), színe élénk narancssárga, kárminpirossal
mosott, finoman molyhos, gömbölyded alakú,
oldalról kissé lapított. Húsa narancssárga, szilárd, rostos, lédús, aromában gazdag, finom.
Öntermékeny.
Sárgabarack – Ceglédi arany
Érése július 20. után.
Gyümölcse gömbölyű,
közepes-nagy méretű,
44 g átlagtömegű.
Felülete narancssárga, a napos oldalon
kárminpirossal bemosott. Húsa narancssárga,
szilárd, jellegzetes kajszi ízű.
Sárgabarack – Gönci magyar
Magyarországon a legnagyobb arányban termesztett sárgabarack fajta. Július közepén érik. Közepes
(45 g) méretű gyümölcse
gömbölyded, oldalról kissé lapított. Héja narancssárga, a napos oldalon
kissé piros fedőszínnel mosott. Húsa narancssárga, lédús, igen finom.
Fájának közepes méretű koronája van. Korán termőre fordul, jó termőképességű.
Cseresznye – Germersdorfi
Magyarországon
1903 óta van jelen.
Június végén érik.
Friss fogyasztásra
és befőttgyártásra
is kiváló. Nagy
vagy igen nagy
6-12 g gyümölcse
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bordópiros színű, húsa igen kemény, ropogós, íze már piros színű állapotban is harmonikus édes-savas.
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Rózsák

Cseresznye – Katalin

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

Meggy – Érdi bőtermő
Magyar fajta. Az egyik
legelterjedtebb fajta. Június közepén érik. Húsa
félkemény, festőlevű, íze
kellemesen édes-savas.
Korán termőre fordul és
igen bőtermő.
Meggy – Újfehértói fürtös

Érési ideje július
eleje. Gyümölcse
középnagy (6 g,
22 mm), fénylő
bordópiros, kissé lapított gömb
alakú. A gyümölcs húsa vérpiros, kemény, íze
savas-édes, magja nagy. Friss fogyasztásra és
gyorsfagyasztásra is alkalmas. Öntermékeny.
Meggy – Debreceni bőtermő
Érési ideje június
vége – július eleje. A
gyümölcs középnagy
vagy nagy (5-6 g, 22-23
mm), sötét kárminpiros
színű, megnyúlt gömb
alakú. Húsa sötétbordó,
középkemény, finoman
rostos, bőlevű, íze édes-savas. Friss fogyasztásra, befőttnek, és gyorsfagyasztásra egyaránt
alkalmas. Öntermékeny.
Birs – Bereczki bőtermő

Érési ideje szeptember
közepe
– október eleje.
Gyümölcse nagy
(300-500 g).
A gyümölcs színe
éretten aranysárga,
megnyúlt körte alakú. Húsa fehéressárga, kemény, gyengén leves, néha kövecses, íze édeskés, erősen illatos.

Birs – Mezőtúri

Érési ideje szeptember vége –
október
eleje.
Gyümölcse kicsi
(200-230 g), zöldessárga
színű,
majdnem szabályos
gömb alakú. Húsa
szilárd, jó illatú és zamatú, alig kövecses. Ivóleve különleges zamatú, befőttje jó.

Tearózsa – piros, sárga, fehér, rózsaszín
Élénk színű, nagy illatos virágú rózsafajták.
Hosszú szárúak, vágott virágnak is alkalmasak. Közepes növekedésű fajták. Napos, szellős helyre ültessük őket.

Lombhullató
dísznövények
Aranyvessző (aranysárga virágú)
– Forsythia intermedia „Golden Nugget”
Alacsony bokor. Virágai nagyok, sötétsárgák,
március végén nyílnak.
Rendszeresen és gazdagon virágzik. Magasság
1,5 méter. Talajjal szemben nem igényes. Elvirágzás után erős visszametszést igényel.
Barátcserje – Vitex agnus Latifolia
1,5 méter magas
cserje. Indigókék il
latos virágait nyár
végén hozza.
Átlagos kerti talaj
igényű. A szélsőségeket jól tűri.
Bordó levelű rózsalonc
– Weigela florida 'Alexandra'
Tavasszal, nyár elején
virágzó, alacsony termetű díszcserje, sötét
rózsaszín virág, meglepően dús virágzás
jellemzi. Sűrű bokrot
képző,
lomhullató
cserje, virága tölcsér alakú. Szoliterként vagy
nyíratlan sövényként is pompás dekorációja
lehet a kerteknek. A megfelelő fejlődés érdekében, elvirágzás után vágjuk ki az idős
ágakat. Talajban nem válogat, tartása nem
igényel sok odafigyelést.
Cserjés Pimpó – Poentilla fruticosa
Alacsony, sűrű ágú
díszcserje, mely kiválóan alkalmas mini
sövénynek. Leggyakrabban sárga virágúval találkozhatunk.
Betegségek, kártevők

nem károsítják, előnyös tulajdonságai folytán, ajánlott dísznövény. Májustól októberig
több hullámban borítják el 4 cm átmérőjű,
kerek virágai. Levelei aprók, hegyesek, sötétzöldek. Talajban nem válogat, jól alkalmazkodik a körülményekhez. Napos, félárnyékos
helyre ültessük. Elég jó szárazságtűrő, hosszan
tartó száraz időben azonban érdemes öntözni.
Cserszömörce – Cotinus Coggygria
3-5 méteres, terebélyes bokor. Lombja
ősszel mély bíborvörösre színeződik. Júniusban nyíló virágzata
liláspiros, rózsaszínes
vagy sárgászöld. A szélsőséges szárazságot is
jól elviselő, fény- és melegkedvelő faj.
Fehér hóbogyó – Symphoricarpos albus
1-1,5 méter magasra
terjedő, vékony ágú
lombhullató cserje.
Fehéres rózsaszín virágai nem feltűnőek,
június augusztusban
nyílnak.
Termése
gömbölyű hófehér bogyók, melyek sokáig a
bokron maradnak. Napos és árnyékos helyre
is egyaránt felhasználható. Talajban nem válogatós, a szennyezett városi klímát is jól tűri.
Fehértarka levelű som
– Cornus alba'Gouchaultii'
Felálló ágú cserje, mely
télen ragyogó korallpiros vesszőjével, nyáron
tarka levelével díszít.
Csaknem
szabályos
gömb alakú. Közepes
növekedésű, leggyakrabban 100-200 cm magasságot elérő cserje.
Májusban és júniusban virágzik.
Illatos bangita – Viburnum burkwoodii
Illatos bogernyőben nyíló virágai
miatt kedvelt cserje.
1,5-2 méter magasra
nő. Nem örökzöld,
hanem télizöld növény, ami azt jelenti,
hogy levelei áttelelnek és csak tavasszal, fokozatosan cseréli
őket. Sövények, útszegélyek beültetésére alkalmas, jól társítható, hálás, dekoratív cserje,
ami nem igényel sok gondozást jó tűrőképességű, talaj iránt igénytelen, napos-félárnyékos helyeket kedvel.
Japánbirs – Chaenomeles Japonica
1,2-1,5
méter
magasra növő cserje. Széles, sűrű ágrendszerű. Levelei
sötétzöldek, fényesek,
tojásdadok.
Vörös, narancsvörös
virágait
bőségesen hozza. Áprilisban, májusban virágzik, virágai illatosak. Kora ősszel megjelenő termése sárga,
(folytatás a 12. oldalon)
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sárgászöld, lapított gömbölyded alakú, gyümölcsei sárgák, a birsalmára hasonlítanak,
késő őszig a növényen maradnak. Termése
ehető, viszont keserű, ezért inkább díszként
funkcionál. Ágai tövisesek. Lassan nő, ezért
erős visszametszésre csak a bokor megfiatalítása érdekében kerüljön sor.
Japán lonc – Lonicera japonica
A japán lonc 4-5
méter magasságba
is felkúszhat, virágai
kinyíláskor fehérek,
majd később sárga színűek lesznek.
Hosszú virágzású.
Talajjal
szemben
nem igényes.
Japán Vérborbolya
– Berberis Thunbergii Atropurpurea
1,5-2 méter magasra
is megnövő lombhullató díszcserje tavas�szal virágzik. Nyáron
bordó színű leveleivel
hívja fel magára a figyelmet. Napos helyet
kedveli. A gyökere a
talaj felső 40 cm-es rétegében helyezkedik el,
ezért a talaj téli átfagyása a cserje gyengüléséhez vezet. A bokor ívelt ágrendszerű, tüskés,
sűrű, a levelei kihajtáskor is pirosak. A termése apró, piros bogyó, egész télen a cserjén marad, ehető, és a madarak számára téli eleség.
Kecskerágó
– Euonymus fortunei Emerald'n Gold
Lassú növekedésű
alacsony cserje, az
egy méteres magasságot ritkán haladja
meg. Levelei 1-2 cm
szélesek, tojásdad
alakúak. Ágai felfelé
törnek, idővel a talajon szétterülnek. Smaragdzöld levelei széles
aranysárga szegélyűek. Átlagos kerti talajba
való növény, napos fekvésbe ültessük.
Az üdébb, párásabb, félárnyékosabb területeket részesítik előnyben. Gyengébb talajokon is szépen fejlődnek, a talaj kémhatására
sem érzékenyek.
Kerti gyöngyvessző – Spiraea x vanhouttei
2 méter magas
lombhullató cserje.
Fehér virágai sokvirágú ernyőkben
májusban, a vesszők
teljes
hosszában
nyílnak, fehérek, 5
cm-es virágzatot alkotnak. Sötétzöld,
korán fakadó levelei
4 cm-esek, 3-5 karéjúak. Akár 40 cm hosszú,
virágzó hajtásokat is növeszt, kevés ápolást
igényel. Bármilyen talajba ültethető, napos
vagy félárnyékos helyen, száraz vagy nedvesebb talajokon egyaránt jól fejlődik. Gyors
növekedésű, a metszést és a városi klímát jól
tűri.
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Kerti madárbirs – Cotoneaster horizontalis
Szép, ősszel színesedő levelű, alacsony lombhullató
bokor. Burjánzó, halszálka
szerű ágai egész évben vonzóak. Zöld, kis kerek levelei
ősszel fantasztikus árnyalatú narancssárga és piros
színt vesznek fel. Virágzás után megjelenő
bogyói, termései élénkpirosak. Jó szárazságtűrő bokor, napos vagy félárnyékos helyre,
bármilyen talajba ültethetjük. Magassága 6090 cm, szélessége 150-240 cm.
Kerti orgona bokor (többszínű, telt virágú)
– Syringa vulgaris
3-5 méter magasra
növő cserje. Széles,
tojásdad levelei szíves
vállúak, ép szélűek. Illatos virágai 10–20 cm
hosszú bugákban április – májusban nyílnak.
A szárazságot is tűri. Száraz helyen öntözés
nélkül azonban nem díszít.
Kerti tamariska – Tamarix tetranda
Tavasszal virágzó, igénytelen, szárazságtűrő, nagyra növő díszcserje, vagy kisebb fa. Rózsaszín virágai
májusban a vesszők teljes
hosszában rövid álfüzérekben nyílnak. Lombja igen
későn, a májusi virágzáskor kezd hajtani!
Labdarózsa – Viburnum opulus ’Roseum’
Kedvelt virágos, felálló
ágrendszerű, oldalágai bókoló, 3-4 m-es, látványos
díszcserje. 5-10 cm karéjozott levelei középzöldek,
melyek ősszel pirosra
színeződnek. Május–júniusban hozza kezdetben zöldesfehér, majd
hófehér, gömb alakú, hógolyóra emlékeztető
virágzatát. Lombozata ősszel narancsvörösre
színeződik. Napos helyen dúsan virágzik.
Levendula

Finom illatú gyógy-,
fűszer- és dísznövény. Télálló. Alacsony bokrokat
nevel, ezek akár 20-25
évig is élnek. Napos és
meleg helyre kell ültetni,
különösebb
talajigénye
nincsen, szereti a meszes, agyagos, tápanyagokban szegény földet. Szárazságtűrő. A legfontosabb a sok napfény. Évelő növény, télre
megáll a növekedésben, tavasszal pedig frissen hajtja zöld hajtásait.
Liliomfa (lila) – Magnolia 'Galaxy'
5-6 méter magasra növő,
illatozó cserje. Sötét-, vöröseslila virágai elérhetik
a 8-10 cm-es nagyságot.
Kezdeti években főleg
függőlegesen nő. Két-három héttel később kezd
virágozni, mint sok más magnólia, elkerülve
ezzel a késő tavaszi fagyok okozta károkat.

Tarka levelű rózsalonc
– Weigela florida Variegata
1,2-1,6 méter magas,
lombhullató cserje. Késő
tavasszal és nyár elején tömegesen nyitja tölcsér alakú, fehér, rózsaszín virágait.
Másodvirágzása augusztusban és szeptemberben folytatódik.
Félárnyékos, napos helyeket kedveli. Kártevője, kórokozója nem ismert. Virágok az új
ágakon nőnek, tehát a bokornak időre van
szüksége, hogy újakat növesszen.
Kislevelű hárs – Tilia cordata
Lombhullató fa, jellemző
magassága kifejlett korában
15-20 méter. Dús, kúp alakú szabályos lombkoronáját
szív alakú levelek alkotják.
Virágzási időszaka június–
július, virágai kicsik és kellemes illatúak. Jó szárazságtűrő, az ültetést követő első évben szükséges
az öntözése. Alkalmazkodott a klímánkhoz,
így probléma nélkül tartható, mind nyáron,
mind télen.

Lombhullató
dísznövények
Arany hamisciprus
– Chamaecyparis lawsoniana Stardust
Gyors növésű, nagyra
növő, kúp alakú örökzöld
növény, mely a 15 métert
is elérheti kifejlett nagyságában. Lombozata teszi különlegessé, mely tollszerű,
finoman bókoló. Színében
változatos, zöld, arany és
kékes változatok is megtalálhatók. Talajban
nem válogat. Téli fagytűrése jó, a szárazságot
azonban nehezen viseli.
Cukorsüveg fenyő – Picea glauca ’Conica’
Az egyik legismertebb
törpefenyő. Idős korára a
magassága eléri a 150-180
cm-t, szélessége pedig a 80100 cm-t. Növekedésére az
évi 6-8 centiméter jellemző.
Szabályos, széles, nagyon
tömött, kúp alakú növény.
Tűlevelei aprók, lágyak, világos-zöld színűek. Napos, félárnyékos helyet,
rendszeres öntözést igényel.
Fagyal – Ligustrum ovalifolium
Elsősorban nyírott sövényként kedvelt, de kerítések,
házfalak takarására is alkalmas.
Értékét egész évben üde zöld
lombja, sárgásfehér, illatos
bugában nyíló virágai adják.
Magassága 3-5 méter, mereven felálló ágú cserje. Fénylő, sötétzöld levelei
vannak, melyek az erős téli fagyokig a vesszőkön maradnak. Növekedése gyors, intenzív.
Talajban nem válogat. Jó várostűrő, kiváló
fagytűrő, edzett, strapabíró növény. Napos,
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félárnyékos fekvést kedveli. Élő sövényként
ültessük 2 sorba cikkcakk formában, térelválasztóként elég 1 sorban. Ültetési távolsága
25-30 cm.
Kék kúszó henyeboróka
– Juniperus horizontalis Blue Chip
Feltűnően szép, ezüstös-kék színű, puha
lombú, tűlevelű, tollszerű hajtásszerkezetű,
20-30 cm magas, szőnyegszerűen beteríti a
talajt. Lassan növekszik.
Hajtásai, ágai a talajon hevernek és alig 30
cm magasra nőnek. Napos helyet kedveli, intenzív kék színe érdekében feltétlenül mészmentes talajba ültessük! Szárazságtűrő fajta,
nem fagyérzékeny.
Közönséges boróka – Juniperus communis
3-5 méter magas csúcsa
bókoló. Kérge szürkésbarna. Bogyói kékesfeketék.
Lassan növő, fényigényes,
szárazságtűrő fajta. Az
egész növény aromás illatú.
Magyal – Ilex meserveae, 'Blue Princess'
3 méter magasra
növő, felfelé törő ágú,
nem túl széles cserje,
szúrós szélű levelei fénylő kékeszöld lombozatot alkotnak. Nagy tömegben fejlődő, fényes
piros termései látványosan díszítik.
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Örökzöld mirtuszlonc
– Lonicera nitida 'Maigrün'
Laposan növő, élénkzöld levelű talajtakaró
cserje. 50-80 cm magas,
sűrű ágú, ívesen elterülő
cserje. Örökzöld, levelei
fényesek. Nagyon edzett,
jó tűrőképességű növény.
Örökzöld orbáncfű
– Hypericum Calycinum
Szép és sokoldalú növény, melyet bokorként,
kúszónövényként vagy
talajtakaróként alkalmaznak. Napos vagy
félárnyékos helyen, továbbá kellően nedves talajon gyorsan fejlődik,
de az árnyékot is elviseli. Keményebb, fagyos
télen leveleit lehullatja, de tavasszal újra gyors
fejlődésbe kezd. Sziklakerti növényként is
alkalmazható, bírja a száraz talajokat is. Fák
alatt a gyökerek fölött is jól fejlődik. Alacsony
növésű, általában 1 méter magas és 1-2 méter
széles, kis elfásult cserje.
Smaragd tuja
– Thuja occidentalis 'Smaragd'
5-6 m magasságot is elérő,
karcsú, kúp alakú növény.
Telet jól viseli. Színét télen is
megtartja.
Gyors növekedésű. Talajban
nem válogat, átlagos vízigényű,
szereti a napos tereket.

Szőnyeg madárbirs
– Cotoneaster dammeri Eichholz
Elfekvő ágú, örökzöld levelű talajtakaró bokor, magassága
30-40 cm. Apró levelei kékeszöld színűek. A
szőnyeg madárbirs kiváló talajtakaró növény.
Törpefenyő – Pinus Mugo
40-90 méter magas, száraz
meszes talajon is megél. Kérge szürkésbarna. Sziklakertek
beültetésére is ajánlott.
Törpe gömb nyugati tuja
– Thuja occidentalis ’Danica’
Magassága 80-100 cm, melyet sok év alatt ér el. Levelei
fényesek, zöldek, télen kissé
barnulnak. Kötöttebb, lazább
talajba is kerülhet egyaránt. Fagytűrő, talajban nem válogat, átlagos vízigényű, napos
vagy félárnyékos helyeket kedveli.
Virginiai boróka
– Juniperus virginiana Blue Arrow
Keskeny, oszlopos növekedésű, kék lombú
fajta. 5-6 méter magasra
nő. A metszést jól tűri.
Talajigénye: átlagos kerti
talaj.
Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös
Önkormányzati Hivatal
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Fásítsunk tovább! 8. éve igényelhetnek ingyenesen fát, cserjét, rózsát
a Jászfényszarun lakók
Az önkormányzat folytatja a 2014-ben megkezdett lakossági fásítási programját. A lakosság körében népszerű program kiemelt figyelmet kap az önkormányzattól ezen Covid-vírussal terhelt időszakban. Az írásbeli igénylés alapján
az önkormányzat ingyenesen biztosítja a növényeket, a lakosok pedig elültetik
és gondozzák.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021-ben újra meghirdeti a hagyományos fásítási akcióját, gyümölcsfákra, dísznövényekre és rózsákra.
Gyümölcsfa:
Lakóingatlanonként (az eddigi gyümölcsfa osztásokat is figyelembe véve) összességében maximum 6 db gyümölcsfa igényelhető. (Például amelyik ingatlanra eddig
1 db gyümölcsfát kaptak, oda még maximum 5 db, ahová eddig 4 db gyümölcsfát
kaptak, oda még maximum 2 db igényelhető.) A gyümölcsfákat nem lehet utcára
elültetni. Minden igénylés ingatlanonként történik.
Díszfák:
Ingatlanonként maximum 5 db igényelhető. Lehet telken belülre vagy utcára
ültetni. Kivételt képez a fagyal, melyből maximum 200 db igényelhető. (1 db
zöld növény 40 db fagyalt jelent. Ha valaki igényel 3 db dísznövényt, még 2
db-ra van lehetősége, s ha fagyalt szeretne azok helyett, akkor 2 x 40 db-ra,
vagyis 80 db-ra van lehetősége.) További kivétel idéntől, hogy az 5 db igényelhető dísznövényből maximum 1 db lehet a kislevelű hársfa.
Rózsa:
„Jászfényszaru – Rózsák városa” szlogennel meghirdetett rózsák igénylése is
folytatódik 2021-ben. A település egységes képi megjelenése a cél, így utcánként egyszínű rózsával számolunk, ezért az igénylés csak a darabszámra vonatkozik. Feltételek:
· rózsát csak az igényléssel érintett ingatlan elé utcára lehet ültetni;
· egy ingatlan maximum 3 db rózsatövet kaphat az eddigi rózsaosztásokat is
figyelembe véve;
A lakosok igényléssel kapcsolatos teendői:
1. Az igénylést formanyomtatványon személyesen vagy megbízott útján lehet
leadni a Városházán. (Amíg a koronavírus okozta intézkedések érvényben
vannak, addig a Városházán kihelyezett postaládába kérjük bedobni a kitöltött igénylőlapot.) FONTOS: amelyik igénylőlapon nincs kitöltve a név,
cím, telefonszám rovat, továbbá nincs aláírva, azt nem tekintjük érvényes igénylésnek! Mindenképp olyan telefonszámot írjanak az igénylő
lapra, melyen el tudjuk érni az igénylőt!)

2. Az igényelt növényeket az önkormányzat beszerzi, telefonon történő kiértesítés alapján térítésmentesen átadja a lakos részére (Jászfényszaru, Szent
István u. 4.).
3. A növények elszállítása, elültetése és gondozása a lakos feladata.
Fontos!
· Növényeket belterületi ingatlanhoz lehet igényelni! Külterületre, tanyára
csak gyümölcsfák igényelhetők.
· Az önkormányzatnál pontos lista áll rendelkezésre, hogy ki, mit és melyik
évben igényelt az adott ingatlanra. Ezek a rendelés leadásakor egyeztetésre
kerülnek a leadóval (Amíg a koronavírus okozta intézkedések érvényben
vannak a Városháza tekintetében, addig ezt utólagosan, telefonos megkereséssel bonyolítjuk le.)
· A lakosok csak saját telkükre nyújthatnak be kérelmet, más ingatlanához
nem.
· Az önkormányzat beszerzi, majd telefonon történő értesítés alapján kiosztja a növényeket, a kérelmezők pedig elszállítják azt. Erre várhatóan 2021.
novemberében kerül sor.
A kérelmek beadásának időpontja: 2021. június 1-től 2021. szeptember 17-ig.
A kérelmek beadásának módja: Kizárólag személyesen vagy megbízott útján
a Városháza II. emeletén a Projektirodában munkaidőben lehet leadni az igénylést. (Koronavírus korlátozások alatt a hivatal földszintjén kihelyezett dobozba
kérjük bedobni a kitöltött igénylőlapot.)
Igénylésre formanyomtatvány az újságból kivágható, vagy kérhető a Projektirodában. A formanyomtatvány kitöltve, aláírva hiteles. FONTOS, hogy amelyik igénylő lapon nincs feltüntetve a név, cím, telefonszám, továbbá nincs
aláírva, az nem érvényes!
Érdeklődni az 57/520-123-as telefonszámon, az urban.csaba@jaszfenyszaru.
hu e-mail címen, vagy a koronavírus okozta intézkedések megszüntetése után
a leadás helyszínén, ügyfélszolgálati időben lehet.
Gyümölcsfákból, dísznövényekből és rózsákból csak az újságban megjelenteket lehet igényelni.
Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

„Dísznövények az utcára, még több gyümölcsfa a kertekbe!”
Jászfényszaru önkormányzatának lakossági fásítási programja – 2021

„Jászfényszaru – Rózsák városa”
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CSALÁDI LEGENDÁRIUM – KIRAKAT TÁRLAT
A Bedekovich Lőrinc Nép(Szolnok), Farkas Edit igazgató
főiskolai Társaság az ÉLETHamza Gyűjtemény és Jász GaTÉR-KÉP 2021 témakörben
léria (Jászberény), Pető István
gyermekrajz és fotópályázaAFIAP DUFLEX Fotográfiai
tot hirdetett, amelynek téStúdió, Bedekovich Fotóműhely
mája a Családi legendárium
(Jászfényszaru), dr. Soltész Anivolt. Az alkotások elbírálása
kó SEED ügyvezető (népfőismegtörtént, a digitalizált pákola elnökségi tagja, Budapest),
lyamunkák a virtuális térben
Palotai János esztéta, szakíró,
láthatóak a népfőiskola kö- Ördög János: Nagymamám tehene,
egyetemi
oktató
MűegyeRezes Gergő:
zösségi oldalain, illetve a máNádfedeles házikó szekérrel – régen tem, Iparművészeti Főiskola,
Piros a tanyán
solatok kiállításra kerültek
Moholy-Nagy László Egyetem,
Bedekovich Kirakat Tárlatán
ELTE (Budapest), Tamus Ana Szent Erzsébet Közösségi
géla ügyvezető THN-TAMUS
Házban, Jászfényszarun.
Kft. (Jászfényszaru), Tóth MerA Jászsághoz kötődő (itt élő
cédesz közművelődési assziszvagy elszármazott) óvodás gyertens NMI, BLNT, Zsólyominé
mekeknek, általános és középisKiss Mária kortárs festő (Jászkolás fiataloknak szóló pályázat
fényszaru). A népfőiskola kötémaválasztása szabad volt, de
szönettel tartozik a bírálóknak,
mindenféleképpen kapcsolatban
hiszen a nagyszámú alkotások
kellett lennie a saját élő vagy életközött sok egyedi mű is látható,
Pádár Kinga:
telen környezetükkel, kulturális,
ezért a zsűritagok bírálatot, elisTulipános
láda
2.
oszt.
Kiss Tardos Márton:
épített és tárgyi örökségükkel
merést is írtak a munkák mellé,
Kiss A. János és Kiss A. Pál tanyája
– „különös tekintettel azokra a
megjelölve a sorrendet és a külön
tárgyakra, amelyek a nagyanyádíjakra is javaslatot adtak. Megink konyhájában, nagyapáink
tisztelő ez az értékelő munka
műhelyében, nagyszüleink udés elismerés a zsűritagoktól az
varán esetleg a ládafiában és a
alkotók, a felkészítők és a szerpadlás kincsei vagy a pince rejtévezők felé egyaránt.
lyei között találhatóak”.
MESÉLNEK
A rajz- és fotópályázat beadási
AZ ALKOTÁSOK
határidejét módosították április
Az elbírálás során a népfőis19-re, mert az iskolások, óvokola részéről műfajonként (rajz,
dások iskolai rendje megváltofotó) és korcsoportonként 3-3
zott. A szervezők – a kialakult
helyezést hirdetnek és díjaznak
Kéri László:
Fisli Linda:
járványhelyzet miatt – virtuális
a szakmai zsűri javaslata alapRégi sütés kellékei (2007)
Miska kancsó (2007)
értékelést, kiállítást terveztek.
ján. Ezen kívül több felajánlás
Az előző évben 75 db alkotás
érkezett már és érkezik, vállalérkezett a felhívásra, 2021-ben pedig 95 db alkozások, magánszemélyek részéről, intézmény is
kotást értékeltek – óvoda, alsó tagozat, felső tatámogatja a sikeres alkotók elismerését és külön
gozat, középiskolás korcsoportokban a rajzokat,
díjazását. A helyezésekről, a különdíjasakról a
illetve felső tagozat, középiskolás korcsoportokdíjak egyedi átadásáról, a támogatókról a köban a fotókat. A pályaművek az alábbi helyekről
vetkező lapszámban tudósít a népfőiskola, az
érkeztek: Budapest, Farmos, Jászapáti, Jászágó,
eredmények már láthatóak a társaság közösségi
Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászoldalain, honlapján. A pályamunkák mellé az
jákóhalma, Jászfényszaru, Kocsord, Florida USA,
alkotók több esetben hivatkozást is írtak, családi
Plymouth / Michigan USA.
emlékekről meséltek. Így életre kelt a családi leCsizmarik Zoé 15 éves:
KÜLÖNÖS ÉV AZ IDEI ...
gendárium! S külön öröm a szervezőknek, bíráNagyszüleim régi szobája
Az alkotások bemutatása egyedi módon törlóknak egyaránt (és megtiszteltetés, mert részesei
ténik. Az eredeti alkotások a pandémia miatt a
lehetnek), hogy a múlt emlékeit, a család tradínapokban kerülnek a szervezőkhöz, így a digitalicióit nem csak őrzik, hanem megélik a gyermekek,
zált művek két platformon kerülnek bemutatásra.
fiatalok. Egyben az is látható, hogy mennyi megható
A BEDEKOVICH KIRAKAT TÁRLAT megteérzés, mennyi érték, mennyi kapocs van a genekinthető Jászfényszarun a Szent Erzsébet Közösségi
rációk között. Külön köszönet illeti a felkészítőket
Ház Szabadság téri és Bedekovich sétány oldali pa– óvónőket, pedagógusokat egyaránt csakúgy, mint
noráma ablakainál 2021. május 13-tól június 30-ig,
a szülőket, nagyszülőket, akik mintát adnak, akik az
illetve online a népfőiskola facebook oldalán fényőseik régi fotóit megőrzik, a család történeteit életük
képalbumokba rendezve. A rendezvénnyel a Társaság
részeként őrzik és átadják az utánuk jövőknek, akik
idén 2. alkalommal csatlakozik a Közösségek Hete
erősítik a hitet a családi örökségben, és maguk is ott
Programsorozathoz ezúttal az ONLINE TÉRBEN.
élnek az alkotásokban, a gyermekek, fiatalok lelkéZSŰRIZÉS
ben. A különleges alkotásokat, hogy megismerjék az
A pályamunkák elbírálását szakmai zsűri s a népolvasók – s a nagy számuk miatt – több lapszámban
főiskola elnökségi tagjai végezték: Berényi Ferencné
teszi közzé a népfőiskola. A program, számos egyedi
(népfőiskola elnökségi tagja), Danis János EFIAP/p
támogatás és önkéntes munka mellett, Jászfényszaru
(fotóművész) a DUFLEX Fotográfiai Stúdió művéVáros Önkormányzata támogatásával valósult meg.
Szerémi Fanni: Dédmamám
szeti vezetője (Gödöllő), Ézsiás Gyöngyike kortárs
Kovács Béláné Pető Magdolna
konyhai_kredence (2003)
festő (Budapest), László Cecília Europe Direct
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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BEDEKOVICH ÚTINAPLÓ
„Szóljunk hát eleinkről” témakörben egy sorozatot indítottunk
útjára, s most id. Bedekovich Lőrinc geodéta nyomán járva ismét
egy képzeletbeli utazásra hívjuk az olvasót. Az útinaplónk egy-egy
fejezetéből közlünk részletet, hogy megismerjük a 270 éve született vízépítő mérnök gazdag életútját.
Előző lapszámban a Zádor-hídról az akkori Magyarország (1809-től)
leghosszabb hídjáról olvashattunk, amelynek tervét és a költségvetését
Bedekovich Lőrinc készítette. Az útinapló jelenlegi fejezetében pedig
a Mirhó-gát építésérő adunk tájékoztatást. Amikor a csodálatos Tisza-tó, Kisköre vagy Abádszalók környékén jár a kedves Olvasó, ne
feledkezzen meg arról, hogy a Jászság híres szülötte, Jászfényszaru nagy
tudású mérnöke is hozzájárult a mai alföldi táj arculatához, a Kárpátmedence földrajzi, gazdasági viszonyaihoz.
MIRHÓ-GÁT
A Mirhó-gát, amely az elsők között szabályozta a Tiszát, egyike
hazánk vízügyi történeti emlékeinek. A Tiszántúl első jelentős
ármentesítési munkájaként az
akkori Heves- és Külső-Szolnok
vármegyék tiszai bal parti részén
– a mai mirhó-gyolcsi öblözetet
a Tiszától elzáró – Mirhó-gát
1754. évi első és 1787. évi második megépítését tartjuk számon.
Napjainkban a Mirhó (vízelvezető-csatorna) szerepét a Nagykunsági öntöző-főcsatorna hivatott átvenni. Ma a gát, több mint kétszáz
év múltán is, a rajta haladó közút
alapjául szolgál.
A népfőiskola névadója, id.
Bedekovich Lőrinc mérnök alföldi
ármentesítési munkája felmérések,
tervezés révén a második Mirhógát építéséhez kötődik.
A hajdani Mirhó-gát ma az
Abádszalók–Tiszabura
közti
műút töltése, amelynek keleti végében látható a Mirhó-gát építésének 200. évfordulójára készült emlékkő. Az érdekes felületi rajzolatú hatalmas kövön egy bronzplakettet láthatunk. A plaketten a
„Mirhó-gát építésének 200. évfordulójára” felirat olvasható. A plakett
mellett a kőbe vésve az alábbi felirat olvasható:
„A Nagykunság – vidék | népe közmunkában itt
épített 1350 méteres | gátat a Mirhó fokra 1787-ben”
A kövön dombormű jelleggel kialakított „terepasztal” látható: egykori vízi világot ábrázoló térkép domborműve a Tisza, Berettyó, Hortobágy folyókkal, Mirhó-gát ábrázolással és a nevük bevésésével.
Az abádszalóki Mirhó-fok emlékkő avatási ünnepségére 1987. október 9-10. között, a Kisújszálláson megrendezett bicentenárium
során, az ünnepi program keretében került sor. Ekkor két emléket
avattak az ecsegfalvi ünnepség keretében, az Abádszalók és Ecsegfalva határában lévő Mirhó-fok és Mirhó-torok emlékköveket,
melyek a tiszai és a berettyói vízrajzi tengely két végpontján fekszenek. Az itt bemutatott Mirhó-fok emlékkőnek ugyanis egy párja
is készült Túrkeve-Ecsegpusztán, neve Mirhó-torok emlékkő, hasonló
megjelenéssel, ugyancsak Györfi Sándor alkotása.
A Tisza rendszeres szabályozása előtt, a folyó áradásaikor az alacsony partokon, a „fokokon” rendszeresen kiöntött. Az évente
ismétlődő áradásokkor Pusztataksonynál a Mirhó-fokon lépett ki
medréből a Tisza, és a Tiszántúlon a Körösökig-Berettyóig hömpölygött végig az ár, s borította vízzel hónapokra – ha nagyobb volt az
árhullám, a következő esztendőig – lapályokat, helyenként egybefüggő
és terjedelmes lápot, mocsarat eredményezvén. Az ártéren és környékén élő lakosság ezeket a kiöntéseket nem tekintette katasztrófának, a
gazdasági életét a rendszeres árvizekhez igazította: ártéri gazdálkodásra
rendezkedett be. A magas partokon szántóföldi művelést folytatott,
a vizeket halászta, és a rétek termését is betakarította, vagy állataival

feletette. A lakosság lélekszámának növekedésével, a szántóföldi műveléssel a piaci gazdálkodás kibontakozásával a korábban „áldást”
jelentő árvizek a fejlődést gátló „átokká” váltak.
A Tisza bal parti részén épült a Mirhó-gát az első olyan létesítmény
a Kárpát-medencében, mely nemcsak lokális érdekeket képviselt, hanem hatása több vármegyére kiterjedt.
AZ ELSŐ MIRHÓ-GÁT
A Gyolcsi öblözetként ismert területet a Tiszától elzáró Mirhó-gát
hossza 490 öl (930 méter) volt. A gátat a Nagykunság – nevezetesen:
Kisújszállás, Karcag, Kenderes és Kunhegyes – közerővel 1754-ben
építette, majd 1761-ben megerősítette. A Nagykunság érdekeivel
azonosak voltak a taksonyi birtokos, br. Orczy Lőrinc érdekei, aki
1767-ben továbbfejlesztette a Mirhó-gátat, és a hullámverés ellen rőzsepokróccal, valamint védőfüzes
telepítésével védte meg. 1770-ben,
majd 1772-ben és 1774-ben olyan
nagy volt az ár, hogy a gátat elszakította, illetve meghágta.
A gát 1776-os helyreállítását
követően azt átvágták, a Heves
megyei földbirtokosok (és jobbágyaik) ugyanis úgy vélekedtek
– vízmércék hiányában nem tudják megállapítani gondolkodásuk
helyességét –, hogy a pusztító áradat a bal parti gát miatt önti-e el
a jobb parti földjeiket, fenyegeti
falvaikat. Újabb tíz éven keresztül
ezért ismét szabadon csatangolhatott a víz a tiszántúli erekben,
huzamosan víz alatt tartván a laposokat.
A MÁSODIK MIRHÓ-GÁT
A gát felsőbb helyen történt újjáépítését a „Hatkunság” (Karcag,
Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton és Túrkeve) 1785-1787-ben hajtotta végre
– a Tisza rendszeres szabályozását 60 évvel megelőzve –, „közerővel”,
Illéssy János nagykun kapitány vezetésével, a „vigyázó ingeniur” és
minden helységből két-két molnár irányításával.
A gát, mint műszaki létesítmény megfelelt a várakozásnak: csaknem
100 éven keresztül eredményesen védte az öblözetet a Tisza árvizeitől, egészen az 1876. március 23-i árvízig, mely a gát jelentős részét
tönkretette.
A Tisza partjára kihelyezett védvonal fokozatos erősítése és magasítása miatt a Mirhó-gátat, mint második védelmi vonalat az 1876. évi
árvíz után újra helyreállították. Mint földmű ma is fennáll, de árvízvédelmi fővédvonal funkciója az egységes védvonal kiépítése óta nincs,
csak árvízvédelmi lokalizációs vonalként szerepel, és csak úttöltésként
használják. A Mirhó-gát árvízvédelmi története befejeződött, csak egy
tábla és a vízügy emlékezete rögzíti helyét.
A felmérésekben, tervezésben Bedekovich Lőrinc is részt vett. A
Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei levéltárában két aktája is
van a Mirhó-gátnak. Egyik az építése 1780 körül, a másik a karbantartása 1847 körül. Az iratok, térképek, tervek részletes feltárására és
bemutatására még ezek után kerül sor.
Az eddigi kutatásokban segítséget kaptunk Horváth Gergőtől, a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára igazgatóhelyettesétől, dr. Kovács Melindától, a Magyar Nemzeti Levéltár
Heves Megyei Levéltára főlevéltárosától, amelyeket ezúton is köszönünk! Egyeztetések, helyszíni bejárások, közös programok előkészítése van folyamatban a KÖTIVIZIG Szolnoki Szakaszmérnökségének
munkatársával, Kovács Ferenccel, amelyet szintén köszönünk!
Mirhó-gát vonatkozásában az egyik tipikus térkép: T_137 (jelzet)
Tisza folyó – Mappa super effusionibus Tibiscanis per brachia
Mirhó, et Saj fokk.
Bedekovich Lőrinc (1784)
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A részletes vízrajzi térkép a Tisza folyó kanyarulatának vidékét ábrázolja a Mirhó és a Saj-fok között. A jászsági helységeken kívül Heves megyei helységeket, a holt Tarna folyót, Gyócs nevű mocsarat,
Millyeret /Millér/, a Mirhó gátja helyét: „Mirhó gáttya helye” (beírva, berajzolva), a fenékeket, szőlőket, erdőket, szántóföldeket, utakat,
csárdákat /hatrongyosi, ladányi/ kutakat és templomokat feltünteti.
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Források:
https://www.geocaching.hu/caches.geo?id=4364
Dr. Ducza Lajos: Kétszáz éve épült meg a Mirhó-gát; Honismeret,
1988 (16. évfolyam) ÉVFORDULÓK
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Honismeret_1988/?query=mirh
%C3%B3%20g%C3%A1t&pg=100&layout=s
Balassa Iván – Kaposvári Gyula – Selmeczi László szerk.: Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv (1973) Szabó Lajos: A „Mirhó Gáttyának"
építése (a forrásmunkában Bedekovich térkép is van)
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_JNSZ_Evkonyv_19
73/?query=mirh%C3%B3%20g%C3%A1t&pg=158&layout=s
Sugár István: A Közép-Tiszavidék két kéziratos térképe
(Tiszai téka 1. Eger,1989) https://library.hungaricana.hu/hu/
view/MEGY_HEVE_Tt_01_Kozep/?query=mirh%C3%B3%20
g%C3%A1t&pg=54&layout=s
Ismerd meg a gátat, ami az elsők között szabályozta a Tiszát (2020.
augusztus 6.)
https://ilovetiszato.hu/2020/08/06/ismerd-meg-a-gatat-ami-az-elsokkozott-szabalyozta-a-tiszat/
Rózsa Sándor: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 18 – 19.
századi kéziratos térképeinek elemzése Kunhegyes környékének
tájátalakulása szempontjából
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/3897/1/107-120_Rozsa.pdf
Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
Charte Antique digitális kiadványa szerk: Dr. Fülöp Tamás (2011)
Id. komori Bedekovich Lőrinc (Jászapáti 1751. augusztus 8. – Jászfényszaru 1823. november 23.) nemesi családban született Jászapátin,
majd 1782-ben Jászfényszarun telepedett le feleségével, Pruzsinszky Erzsébettel, itt születtek gyermekei is. A Jászkun Kerület első földmérő és
vízépítő mérnökét hivatala Jászberényhez kötötte, de munkája többségét
Jászfényszarun végezte. Lakhelyének pontosításáról jelenleg is kutatások
zajlanak. Örök nyugalomra Jászfényszarun helyezték.
A Népfőiskolai Társaság támogató ajánlása révén „id. Bedekovich
Lőrinc a Jászkun Kerület első földmérő és vízépítő mérnöke munkásságának – a geodéta szakmai hagyatéka, kéziratos térképei”, mint
kiemelt nemzeti értéknek a Magyar Értéktárba történő felvételének
előterjesztési anyagából készül az „útinapló”.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Tóth Norbert képviselő köszöntötte az önkormányzat nevében
a Gondozási Központ dolgozóit az Ápolók napja alkalmából
Fotó: Reichenbergerné Anita

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság a Kortárs művészeti
kurzus keretében hirdeti meg a 2021. évi művészeti nyári táborát. A
partnerszervezet Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria munkatársaival
együtt képzeletbeli utazásra, római vakációra indulnak a résztvevők.
A népfőiskolai nyári táborra az általános iskolások jelentkezését várják, (örömmel fogadják az érdeklődőket, segítőket is) amelyet augusztus
utolsó hetére ütemeztek. Hamza D. Ákos egy nyári festménye ihlette a kortárs művészeti tábor témáját, ahogyan már az előző években
is, amelyek nagy sikerrel zajlottak Jászberényben, s az érdeklődés miatt több turnusban is megszervezésre került. Az előző évek jó partneri
kapcsolataira, „jó gyakorlatokra” építve a két intézmény összefogásában
2021. augusztus 23. és augusztus 27. között (hétfőtől péntekig) Jászfényszarun is megrendezésre kerül a kreatív alkotó tábor. A napközis
részvétel díja 3.000 Ft/fő, befizetésére augusztus 2. – augusztus 13. között van lehetőség a szervezőknél. Előzetesen regisztrálni és érdeklődni
lehet a népfőiskolai elérhetőségeken: info@bedekovich.hu; 30-579-0164. Bővebb információ és jelentkezési lap elérhető a népfőiskola honlapján is. Plakát terve: Farkas Edit, Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
Kovács Béla Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
igazgatója.

Szépkorú köszöntése
a Gondozási Központban
volt, amikor
Boronkay Róbertné
Nagy Irmát köszöntötték
90. születésnapja
alkalmából
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175 éve született gróf Apponyi Albert, Jászfényszaru első díszpolgára
A Jászfényszaruért Alapítvány gondozásában 2013-ban jelent meg
Leader pályázati támogatásból – a város 20 éves jubileuma alkalmából
– Elöljárók – Élenjárók Választott és elismert személyek Jászfényszarun 1903–2013 című kötet. Az elöljárók kutatását 2012 és 2013-ban
Farkas Kristóf Vince végezte. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban kutatva talált meg egy régi határozatot.
1921. április 16-án Apponyi Albert születésének 75., közéleti tevékenységének 50. évfordulója alkalmából országos politikai munkásságának elismeréséül Hebrony Kálmán (1903 és 1936 között)
jászfényszarui plébános javaslata alapján a képviselő-testület Jászfényszaru díszpolgárává választotta. A fényszarui adományozás nem egyedi jelenség, Apponyi gróf ünneplése országos mozgalommá vált. Sok
nagy és kisebb város, település díszpolgára lett.
Hetvenöt év után, 1996 májusában Jászfényszaru Város Önkormányzata megalkotta rendeletét a Díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról. Két év elteltével, 1998-ban a Jászfényszarun rendezett
Jász Világtalálkozón Penczner Pál festőművész (1916–2010) – második otthona Memphis után – Jászfényszaru díszpolgára lett.
Apponyi Albert Bécsben, 1846. május 29-én született. Pesten és
Bécsben jogot tanult, majd külföldön szerzett tapasztalatokat. Hazatérve kapcsolódott be a politikai életbe, 1872-ben választották meg
országgyűlési képviselőnek, haláláig tagja volt a törvényhozásnak.
Apponyi kötődött a jászokhoz, Jászberényhez. 1881-től 1933-ig, haláláig a jász „főváros” nemzetgyűlési képviselőjeként dolgozott. 1931ben Jászberény városától, 50 éven át végzett képviselői munkája kapcsán, az új mandátum megbízólevelét aranytáblába vésve kapta kézhez.
Két alkalommal összesen öt évig a vallás- és közoktatásügyi miniszteri posztot töltötte be. Többek között az ingyenes népoktatás bevezetése fűződik miniszteri tevékenységéhez.
Az I. világháború befejezése után 1920 januárjában Párizsban elkezdődött béketárgyaláson a magyar küldöttség vezetője. Nemzetközi
tekintélye, kapcsolatai, kiváló szónoki képeségei is kevés volt ahhoz,
hogy a már előre eldöntött békediktátumon a magyarok javára változtassanak.
A nemzet érdekeit szem előtt tartva volt Ferenc József tanácsadója, az
ellenzék vezére, a 48-as párt elnöke, a Horthy-korszak alatt Magyarországot, a kormányt sokszor képviselte a Népszövetség előtt, beszélt
angolul, franciául és németül.
85. születésnapját megünnepelte a nemzet, és felkérték emlékiratainak megírására, melyért 250 ezer pengő tiszteletdíjat utaltak ki számára.
Apponyi Albert 1933. február 7-én halt meg Genfben. Koporsóját
vonattal hozták Budapestre. Az Országház kupolacsarnokában történt
ünnepélyes beszentelés után február 14-én a budavári Koronázó főtemplomban temették el. Tíz évvel később Eberhardon, az ősi családi
sírboltban helyezték örök nyugalomra.
Jászberényben még életében teret neveztek el róla. 1908-ban készült
el Maróti Géza szobrászművész alkotása, amelyet dr. Ság Manó budapesti ügyvéd rendelt meg. Koncsek István polgármester kérésére Jászberény városának ajándékozta. Azonban Apponyi nem szorgalmazta,
hogy a szobrot életében felállítsák.
A Tanácsköztársaság idején a csepeli Weiss Manfréd-féle gyárba szállították, de a munkások nem olvasztották be, hanem elrejtették. Dr. Friedvalszky Ferenc polgármestert értesítették a szobor
visszahozataláról. Először 1933-ban Apponyi Albert gyászünnepségén
állították fel a városháza tanácstermében.
Hosszabb vita után 1939. február 7-én állították fel a városháza előtti téren, Apponyi halálának évfordulója alkalmából.
A Rákosi-korszakban a szobrot eltávolították, a bronzalkotásnak
nyoma veszett.
1994-ben alakult meg a jászberényi Apponyi Emlékbizottság abból a
célból, hogy szobrot emeljenek gróf Apponyi Albert emlékére a nevét
viselő téren. 1996. július 29-én az Apponyi Emlékbizottság tagjai a
szobor talapzatába egy acélhengerben helyezték el az emlékmű létrejöttével kapcsolatos dokumentumokat.
Negyedszázada, Apponyi Albert születésének 150. évfordulójának
évében Máté György jászberényi szobrászt, a tanítóképző főiskola tanárát kérték fel a szobor elkészítésére. 1996. augusztus 11-én (vasár-

nap), a Jászberényi Nyár programsorozat záró eseményeként avatták
fel a mellszobrot az Apponyi tér parkjában. Jászfényszaruról többen is
részt vettünk az ünnepségen.
Gróf Apponyi Albert munkásságát méltatta, és a szobrot felavatta:
Magyar Bálint művelődési miniszter. A miniszter hangsúlyozta, hogy
a politikus pályafutásának több eleme vitatható, de szellemi nyitottsága, változtató képessége a ma élőknek is
példa lehet.
Dr. Kis Zoltán országgyűlési képviselő
beszédében kiemelte, hogy a szobor avatásával nem egy politikai kurzus, hanem egy
ember előtt tisztelgünk.
A szobor talapzatánál koszorút helyezett
el többek között a Jászok Egyesületének
nevében dr. Dobos László és Tóth Tibor
ügyvivők.
Itt vette át Győriné Czeglédi Márta,
Jászfényszaru polgármestere a Jászság történelmi hagyományait kimagaslóan ápoló,
a régió fejlődését elősegítő munkájáért,
példamutató lokálpatriotizmusáért az Apponyi-emlékérmet dr. Kis Zoltántól, az
Apponyi Alapítvány elnökétől.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
A felavatott alkotás

Győriné dr. Czeglédi Márta átveszi dr. Kis Zoltántól
az Apponyi-emlékérmet

A fényszarui művésztelepen
jártam V.
Bugyi István József grafikusművész, pedagógus. Boldogon nőtt fel,
így soha nem volt ismeretlen számára
Jászfényszaru. Jelenleg Egerben él és
tanít. Az ő ötletének köszönhetően
jöhetett létre a tavalyi évben már hetedik alkalommal megrendezett Jászfényszarui Művésztelep.
Honnan jött az ötlet, hogy létrejöjjön Jászfényszarun a Művésztelep?
Mikor Jászfényszarura kerültem 2013-ban, még nem is sejtettem,
hogy milyen projektek jöhetnek létre az ottlétem alatt. Természetesen a kalandvágyam, lelkesedésem is közrejátszott a művésztelep
alapgondolatának kipattanásához, de más tényezők is közrejátszottak.
Egy Szakali Jánossal (az általános iskola akkori igazgatója) folytatott
baráti beszélgetés során merült fel ez a téma. Mikor vázlatosan elé
tártam, hogy miként is nézhet ki egy ilyen művésztelep, megtetszett
neki az ötlet. Bátorított, hogy vigyük az ötletet a városházára. Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester asszony kitörő lelkesedéssel fogadta
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a felvetést. Miután a képviselő-testület is megszavazta, elviekben meg
is született a Jászfényszarui Művésztelep, és ezzel együtt elindulhatott
a szervezési munka 2014-ben.
Milyen szervezési feladatai vannak egy ilyen jellegű tábornak?
Sokrétű és összetett dolog ez. Úgy gondolom eddigi tapasztalataim
alapján, hogy a megfelelő koordináción, az anyagi és szellemi háttéren,
valamint az alapos előkészületeken hatalmas hangsúly van. A forgatókönyv pontos megalkotása, az
anyagbeszerzés, a műhelyek és hálók előkészítése, a városvezetéssel
való kapcsolattartás, a programok
és nyílt napok pontos leszervezése vagy a meghívott előadókkal
történő kommunikáció, a szóróanyagok előállítása mind része
a feladatoknak, ugyanúgy, mint
a művésztelep idején felmerülő
szituációk, esetleges problémák
megoldása, kezelése, de akár az
étkeztetés egy részét is ide lehetne sorolni. Az előmunkálatok és
a művésztelep idején végzett feladatokon kívül az utómunka is
igen fontos. A záró kiállítás megszervezése, a sajtómegjelenések
biztosítása, a gazdasági és szakmai
Attrakció 2. – linó
beszámoló elkészítése stb. Hosszú
a sor, de egyáltalán nem rémisztő
ez annyira. Az első tábor tapasztalataiból és a kezdeti botladozásokból
okulva a helyi művelődési ház, a városháza és magánszemélyek segítségével sikerült egy olyan rendszert és csapatot kialakítani az évek során,
mely gördülékenyen képes ellátni az egyes részfeladatokat, ütőképesen, hatékonyan.
Miért jó egy művésztelep? Számodra milyen pozitívumai vannak?
Rengeteg jó tapasztalat és pozitív hozadék társul egy ilyen művésztelephez. Kezdjük azzal, hogy lehetőség nyílik új kapcsolatok
teremtésére, és a már meglévők
elmélyítésére. Hiszen az egymást
sokszor már régebbről ismerő tagok, számos esetben, évről évre új
alkotókkal találkozhatnak a tábor
ideje alatt. Tehát a közösségépítés
is fontos hozadéka egy művésztelepnek. Kiemelendő természetesen a szakmai faktor. A szakmai fejlődés akarva akaratlanul
jelen van ilyenkor. A művészek
betekinthetnek társaik alkotói
folyamataiba, eszmét cserélhetnek szakmai és más kulturális témákban. Ez felbecsülhetetlen és
mindenképpen előre tudja vinni
az embert.
De ne felejtsük el azt sem, hogy
Lépésről – akvarell
a belső kommunikáción kívül a
kifelé irányuló is igen fontos. Így
a tábor szempontjából sikernek könyvelhető el az is, ha annak sikerül
„beépülnie” egy település életébe, kulturális és akár turisztikai tényezőjévé is válva a későbbiekben.
Más művésztelepeken is részt szoktál venni?
Igen, szerencsésnek mondhatom magam, hogy több más művésztelepen is tiszteletemet tudom tenni időről időre. Ezek az eddig felsorolt
szakmai és emberi pozitívumokon felül más részről mindig is nagyon
tanulságosak nekem. Minden tábor más és más, eltérőek az adottságok, a struktúra, az időtartam, a jelleg, a volumen, a létszám. Ezekből
a táborokból mindig egytől egyig új tapasztalatokkal térek haza, amiket sok esetben be is építhetek saját szervezői tevékenységembe, ha
esély nyílik rá.
Földvári Dorottya
Bugyi István fotóját Csernák Anna Gyöngyvér készítette
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„A zene és a tánc a hivatásom”
Székely Bertalan Jászberényben született 1963. május 12-én.
Eddigi pályafutásáról, hivatásáról, élményeiről, jövőbeli terveiről kérdeztem.
Hol jártál iskolába, és milyen végzettséged van?
Az általános iskolát Jászfényszarun végeztem, majd Budapesten a
Pataki Ferenc Szakközépiskola Nehézgépszerelő technikusi szakán
érettségiztem. Államigazgatási főiskolán tanultam tovább, ahol egy év
átképzéssel a Rendőrtiszti Főiskolát végeztem el. Tíz évig dolgoztam
az állományban, mint BRFK polgárőrség összekötő tiszt. Az időm
engedte, így elvégeztem estin a zenei konzervatóriumot, ezen belül a
zene és tánc koreográfiát.
Egy-két mondatban beszélj a
magánéletedről!
1981-ben nősültem. Két gyermekem született, egy fiú és egy
lány, akik már nagykorúak. Válásom után elköltöztem Jászfényszarura, és később újranősültem.
Második házasságomból 2002ben született egy fiam, Márkó.
Egerbe jár iskolába, a főiskolát
akarja elvégezni.
Sajnos lebetegedtem hosszú
időre. Felépülésem után megkeresett Jáger János, és felajánlotta,
hogy magunk örömére alakítsunk
együttest. Örömmel elfogadtam
az ajánlatot. Mondhatom, a zene
segített a nehéz helyzetemen túljutni.
Tudom és láttam is a gyermekeket, akikkel felléptetek több rendezvényen, és nagy sikeretek volt. Mi motivált arra, hogy a gyermekekkel
foglalkozz, és megtanítsd őket zenére és autentikus cigány táncra?
Keresztes Józsi bácsi zenetanár figyelt rám, és ő segített mindenben.
A zene csodálatos szépségére Józsi bácsi tanított, és arra ösztönzött,
hogy végezzem el a kétéves zenei konzervatóriumot. Nagyon hálás
vagyok a tanáromnak, amiért a zene felé terelgetett. A mesterem intelmeit és tanításait szeretném átadni a lelkes gyerekeknek.
Hogyan és hol tudtatok próbálni? Mi késztetett arra, hogy Jacko
Club legyen az együtes neve?
Otthon a lakásomban próbáltunk, majd amikor jó idő volt, kint
a szabadban a feleségem segítségével. Eleinte négy-öt gyermekkel.
Később Mezei Zsolt és a Teaház akkori vezetője, Kocsis Péter hozzájárulásával bejutottunk a jászfényszarui Teaházba. Hetente kétszer
próbáltunk, már akkor legalább húsz vagy több gyermekkel. Márkó
fiam nagyon szeretett táncolni, ráadásul Michael Jackson táncmozdulatait a tévéből egy az egyben leutánozta. Ez adta az ötletet, hogy Jacko
Club lesz a mi nevünk. Minden segítséget megkaptunk tőlük, aminek
meg is voltak az eredményei. Többször felléptünk Jászfényszaru rendezvényein nagy sikerrel. A jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatója, Bordásné Kovács Katalin felajánlotta a segítségét, hogy igénybe vehessük a nagytermet tánc- és énekpróbákon,
amit nagy örömmel elfogadtunk. Hiszen akkor már legalább 25-30
gyermekkel foglalkoztunk.
Mire vagy büszke? A jövőt illetően mik a terveitek?
Úgy érzem, minden amit elértünk, az a befektetett munkánknak az
eredménye. Erre büszkék lehetünk a csoporttal. A továbbiakban szeretném minél több gyermekkel megismertetni a zene és a tánc szépségét. Még jobban megismertetni a cigány tánc koreográfiáját, meghívni
idősebb cigány házaspárt, akik megmutatják a fiataloknak a hagyományos táncot, hogy ne haljon ki a mi hagyományunk ezen a téren.
Bőviteni szeretnénk a tánc műfaját, hogy a gyerekek szeressék meg e
mozgáskultúrát. És ami fontos: a közösségben tiszteljék egymást, amit
Keresztesi Józsi bácsi zenetanár tanított annak idején nekem.
Nagyon szépen köszönöm a válaszaidat. Kívánok jó egészséget és kitartást a páratlan munkádhoz.
Berci, kövesd a tanárod tanítását és a te álmodat!
Kép és szöveg: Glonczi Rudolf
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A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
Meghívó jótékony célú Tánczmulatságára – 1920
Egy száz évvel ezelőtt készült nyomdai meghívót
lapozgatni izgalmas élmény. Száz év távlatában korosztályomnak a családnevek ismerősen csengenek,
közülük többnek ismerjük a polgári foglalkozását.
Az arcokat felidézni legfeljebb régi színjátszós fotókból, a leszármazottak fotóiból már kevesen
tudják. A meghívó azonban kordokumentum, sok
mindenről árulkodik.
A tánczmulatságot a jászfényszarui ifjúság rendezte (a nyár elején) 1920. június 13-án (ez egy
vasárnapi nap volt) a szabadban, a jászfényszarui
erdőben, (volt B terv is) alkalmatlan idő esetén a
szövetkezet (Hanga) vendéglőjében. Ismereteink
szerint a nagyvendéglő a község tulajdonában volt,
a szövetkezet bérelhette az épületet. A célkitűzés
nemes, az első világháborúból a községbe 186 fő
nem tért haza, hős katonaként haltak meg a frontokon. A hazatértek
között sok volt a hadirokkant, akik részben vagy nagy részben munkaképtelenné váltak. A megélhetésük segítésére fordították a rendezvény
tiszta bevételét. „Belépődij: tetszés-szerint. A rendezvény kezdete délután 2 órakor, vége reggel. A zenét Farkass Jenő zenekara szolgáltatja.
A legjobb hüsitő italokról a rendezőség gondoskodik.”
Az összefogást jól példázza, hogy ötven fiatal alkotta a vigadalmi
rendező gárdát. A rendezvény rangját emelte, hogy sikerült megnyerniük 19 fő idősebb köztiszteletben álló személyt, akik a rendezvényen
valamilyen tisztséget vállaltak, töltöttek be. A hajtogatható négylapos
meghívó Jászberényben a Pesti Nyomdában készült.
Az újságban helytakarékosság miatt csak a 3. oldalt tesszük közzé.
A negyedik oldalon szereplő neveket pedig a jobb olvashatóság miatt
nem képben, hanem – betű szerint – leírva közöljük.

A rendezői tisztikar: Nagys. Vinkler Bertalan
(sírkőfeliratán Winkler) diszelnök, Kóródi József
diszalelnök, Johancsik P. főtitkár, Gergely Émán
titkár, Magyar Nándor vigadalmi bizottság titkára,
Török Sándor altitkár, Magyar S. korelnök, Takács
Vendel alelnök, Bodon N. főjegyző, Gergely József
aljegyző, Basa József segédjegyző, Magyar Sándor
czigánybiró, Kürti Sándor pénztárnok, Rimóczi
Pál fővigadalmi ellenőr, Almási Gergely főellenőr,
Tiszárovics Károly vigadalmi ellenőr, ifj. Kiss Sándor ellenőr, Tiszárovics L. rendföntartási ellenőr,
Szerencsés Pál ruhatáros.
Vigalmi rendezők: (a meghívóban szereplő oszlopok szerint haladva) Zsámboki István, Zsámboki
János, Mészáros János, Kiss Antal, Rusai József,
Tusor Nándor, Bali Anti, Kiss Sándor, Pál Tóni, Pál
Imre, ifj. Tiszárovics, Varga Imre, Czeglédi János, R. Nagy Sándor,
Szerencsés J., Kis Jani, Kiss Nándor, Darabont Lajos, Tusor József,
Sándor Imre, Berényi János, Tanczikó F., Tanczikó P., Bukó Imre, Basa
Venczel, Hatházi P., Berecz József, Menyhárt Venczel, Gyetvai Pál,
Ágoston J., Rácz S., Nováki L., Fábri János, Dobák N., Seres Dezső,
Gyetvai Toni, Tamus János, Dugonics Károly, Kapajag Imre, Czeglédi
Sándor, Harangozó István, Faragó Sándor, Rimóczi József, Dugonics
István, Dugonics László, Johancsik Johák, Tusor Tóni, Harangozó János, Török Tóni, Boros Sándor.
A fennmaradt meghívó első oldalán olvasható, hogy Tek. Fábri Elek
(1857–1931) gyógyszerész úrnak címezték, melyet az unokája, Fábry
Katalin őrzött meg az utókor számára. Köszönjük.

FÉBE–hírek

Város napja másképp

Márciusi lapszámban már írtunk róla, hogy a FÉBE a Szűcs Mihály Huszárbandérium negyedszázados megalakulásának tiszteletére
emlékbélyeget jelentet meg. A bélyeg elkészült, belföldi borítékra
ragasztva nem csak dísztő és egyedi, hanem a posta bárhová kézbesíti
a címzettnek a levelet. Az emlékbélyeggel maradandó értéket kívántunk adományozni a bandérium jelenlegi és volt tagjainak, a jász as�szonyoknak. A FÉBE Elnöksége az elnök írásos beszámolóját, 2020.
évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, eredménykimutatását, a
közhasznúsági és kiegészítő mellékletekkel együtt, az Ellenőrző Bizottság egyetértő záradékolásával, valamit a 2021. évi főbb feladatokat és
a költségvetést elfogadta és támogatja – a járványhelyzet elmúlásával
– a közgyűlés elé terjesztését.
Április hónap második felében két
kerek évfordulós FÉBE-tagunkat is köszöntöttük születésnapja alkalmából.
Dr. Harangozó Imre és dr. Kanizsay
Endréné Horta Nicolette válaszlevélben
megható és kedves gondolatokkal köszönte meg a megemlékezést.
A FÉBE sok éve együttműködik a
Nemzeti Művelődési Intézettel, volt
Szűcs Mihály
közhasznú foglalkoztatás biztosítása és
Huszárbandérium
eszközadományozás az intézet részéről.
Emlékbélyege
A közelmúltban átadásra került Lakitelken az állami közfeladatokat ellátó
Nemzeti Művelődési Intézet felépült új székháza. Az intézet elindította online tudásmegosztást kínáló új weboldalát. A honlap célja,
hogy a hagyományos szakköri tevékenységek egyes fázisába az internet
segítségével vonja be a látogatókat. Jó szívvel ajánljuk mindenkinek
a https://aszakkor.hu honlap látogatását. A FÉBE saját honlapján a
www.febe.hu is megtalálható a fenti csatlakozási pont segítve ezáltal a
Kép és szöveg: Tóth Tibor
webfelület népszerűsítését.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Az idei évben is a tavalyihoz hasonlóan a
járványügyi helyzet miatt elmaradtak a város napi rendezvények. Azonban így sem
maradtunk programok nélkül. Ez évben
sokak örömére újra volt zenés ébresztő,
köszönet a szervezésért most is, mint az elmúlt években mindig Mészáros Tibornak.
Emellett egy májfadíszítő verseny is meghirdetésre került, amelyre online lehetett
jelentkezni. A fákat a város biztosította a
nevezők részére. A feldíszített májfák közül öttagú zsűri választotta ki a legszebbeket. Nyerteseink: Barna Ádám (első helyezett), Radics Ferenc és Czeczulics Ferenc,
akiknek ezúton is gratulálunk.
Szöveg: Dobos Marianna
Fotó: Ördög János, Glonczi Rudolf
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Utcaneveink nyomában (24. rész)
Nyár utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott
térképén megtalálható: C3)
A kis utca a 19. század elején történt szabályozással jött létre. 1854-ben Kis köznek hívták,
és ez lett a népi elnevezése is. Mai nevét a XX.
század legelején kaphatta. A nyár a mérsékelt égövön a négy évszak egyike. A meteorológiai nyár
június 1-től augusztus 31-ig tart. Az évszakra jellemző a meleg, száraz
idő, ami a hosszú iskolai szünet miatt a diákok egyik kedvelt időszaka.
Orion utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható:
E1–F1 között)
Az utca története 1985-re nyúlik vissza, amikor az
Orion gyáregység mögött az akkori elképzelés szerint
kialakították a korabeli szóhasználat szerint az Orion
lakótelepet. Nevét is az Orion gyárról kapta.
Az Orion vállalat elődjét 1913-ban alapította Kremeneczky János Magyar Wolframlámpagyár Rt. néven.
Kremeneczky 1924-ben indította el az Orion Villamossági Rt.-t. A
cég meghatározó termékei a rádiók voltak. A cég átvészelte a II. világháborút és az azt követő jóvátételt, valamint az államosítást is. Állami
megrendelésre a cég készítette el az első hazai gyártású televíziókészüléket (Orion AT501), ami újra jelentős hazai vállalattá emelte.
1979-ben az Orion 7. számú gyáregysége Jászfényszarun jött létre,
ahol többek között fekete-fehér televíziókat és hangszórókat gyártottak 1990-ig. A rendszerváltást követően, bár a Jászfényszarun található
gyáregységtől megváltak, és az Oriont is privatizálták, de a márka továbbra is létezik, és számos elektronikai terméket gyárt. A cég neve az
égbolt egyik ismert csillagképéről került elnevezésre. A görög mitológia szerint Orion Poszeidónnak, a tenger istenének fia volt, aki Atlasz
hét leányát üldözte szerelmével, de azok inkább csillagokká váltak. Ezt
követően Artemisz a vadászat istennője iránt lobant szerelemre, de ő
lelőtte Oriont, és később az istenek helyezték őt csillagok formájában
az égboltra. A csillagkép népi elnevezése: Kaszás.
Petőfi Sándor utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: E3)
Az utca az 1946-os osztás során jött létre az egykori
vásártér helyén, és nevét is ekkor kapta. Petőfi Sándor
(1823‒1849) Kiskőrösön született Petrovics István
vállalkozó és Hrúz Mária gyermekeként. A felvidéki
tót gyökerű evangélikus vallású család sokszor költözött, és 1824-ben már (a jelentős részben fényszarusiak által telepített)
Kiskunfélegyházán éltek, amit Petőfi a „szülővárosának” tartott. Itt
Petrovics István mészárszéket (Hattyúház) és kocsmát bérelt. Iskolai
tanulmányait Kiskunfélegyházán kezdte, majd többek között Kecskeméten, Pesten, Aszódon és Selmecbányán tanult. 1839-ben Sopronban katonának állt, de 1841-ben egészségi állapota miatt leszerelték,
és ebben az évben a vándorszínészettel is próbálkozott, majd Pápán tanult. 1842-től nevét Petőfinek írta. 1843-ban fordítói munkát végzett.
1844-ben verseivel Debrecenből Pestre ment, ahol a Pesti Divatlap
című újságnál dolgozott. 1844-ben jelentek meg A helység kalapácsa
és a János vitéz című művei, és ez utóbbival jelentős sikereket ért el.
1846-ban ismerkedett meg Szendrey Júliával, akivel 1847-ben házasodott össze. 1846-ban írótársaival együtt megalapította a Tízek Társaságát. Petőfi pedig egyre inkább az ország egyik legismertebb költője lett.
1847-ben Arany Jánossal kötött fontos barátságot. Az 1848. március
15-i pesti forradalomban meghatározó szerepe volt, amit a forradalmi
verse: a Nemzeti dal is jól jelez. Bár a nehéz természetű Petőfi országosan ismert személynek számított, viszont az 1848-as szabadszállási
követválasztás során vereséget szenvedett. 1848 végén született meg
fiuk: Petőfi Zoltán. Az év végén honvédnek állt, és hamarosan Bem
táborába került, ahol több ütközetben is részt vett. 1849. július 31-én
a Segesvár melletti Fehéregyháza határában az orosz csapatok legyőzték a Bem vezette sereget. Petőfi Sándor pedig minden bizonnyal itt
vesztette életét, és a csata áldozatainak tömegsírjában temethették el.
Tehát valóra vált a vágya, amit az Egy gondolat bánt engemet… című
versében írt: „Ott essem el én,/ A harc mezején,”) Bár Petőfi Sándor
csak 26 évet élt, mégis meglepően tartalmas és fordulatokban gazdag
életutat járt be. Hatalmas költészeti munkája mellett bejárta Magyar-
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ország számos települését is. Ma is az egyik legismertebb magyar költőnek számít hazánkban és a nagyvilágban egyaránt.
Emlékét szerte a Kárpát-medencében közterületek, közintézmények,
emléktáblák, múzeumok és szobrok is idézik. Nevét vette fel Petőfiszállás és Petőfibánya település, Személyét több filmben is ábrázolták,
de arcképe papírpénzen és bélyegeken is megjelent. Városunk művelődési házát is a költőről nevezték el, illetve 1987-ben készült el Zilahy
Zoltán szobrászművész alkotása, ami a költő emlékét őrzi.
Képek címei és forrásai:
Nyári tájkép Jászfényszaru határában (fotó: FKV)
Az Orion Rt. korabeli logója https://hu.pinterest.com/pin/30701889956
8539742/
Egressy Gábor felvétele Petőfi Sándorról https://ado.hu/ado/petofi-sandores-a-penzugyek-lirajaban-4-resz/ 
Dr. Farkas Kristóf Vince

Mit rejt a ládafia?
Papkastély udvarán készült osztálykép az 1958/59-es tanévben
Gondűző elnevezéssel a település egykori szélén, közel 40 m2-es pincében „butellázó” – pálinka- és borkimérés – működött. A Szűcs Mihály (1823–1903) főbíró tulajdonában lévő pincét és a hozzá tartozó
földterületet halála után özvegye, Berze Terézia (1827–1913) hagyta
Hebrony Kálmán (1903–1936) plébánosra. A plébános saját részére
1915 körül kastélyszerű (kúria) építményt építtetett. Ezzel egy időben
ültették a kertben a ma is álló 12 fát, köztük 10 fekete fenyőt. Az ingatlant 1945 után államosították, a település kezelésébe került. 1950
és 1955 között a Lenin téesz használta. Az épületben 1956-tól 1966-ig
alsó tagozatos iskolai oktatás folyt két tanteremben, valamint egy tanítói lakást is kialakítottak. Ezt követően 1971-ig iskolai napköziként
működött, melyhez a szolgálati lakásból 1966-ban harmadik foglalkoztatási termet létesítettek. Az iskolai működés elején az 1958/59
tanévben készült csoportképet tesszük közzé. A képen első osztályos
tanulók láthatók, akik 1951-ben (évvesztesek), illetve többségük
1952-ben született. A képen látható tanító Deák Ágnes (1939-) 1957.
augusztus 15. került a Jászfényszarui Állami Általános Iskolába gyakorló évét letölteni. A tanítói képesítést Budapesten 1958-ban kapta.
Két tanévet töltött Jászfényszarun, 1959. szeptember 1-el Mogyoródra
– ahol született – helyezték át. Jászfényszarun töltött utolsó tanévében
az első osztályosaival a Papkastély udvarán készült a csoportkép.
Deák Ágnes tanító Gödöllőn lakik, a volt tanítványok nevében
további jó egészséget, boldogságot kívánunk neki.
A személyek azonosításában Jáger László és Laczkó Lajos volt segítTóth Tibor
ségemre, melyet ezúton köszönök meg.

Balról jobbra haladva az első sor: Baráth Pál, Tóth József, Tamus Béla,
Sőregi János, Kovács Rudolf, Laczkó Lajos;
A második sor: Mészáros László II., Pataki Erzsébet, Szabó Béla,
Zsólyomi Imre, Zsólyomi Zoltán, Herczeg Imre, Harangozó László,
Török István, Ézsiás Erzsébet, Varga Anna;
A harmadik sor: Palócz Klára, Balog Mária, László Rozália,
Ördög Magdolna, Deák Ágnes tanító, Palócz Magdolna,
Mészáros Julianna, Farkas Gizella, Dobák Ilona, Mészáros László I.;
A negyedik sor: Ézsiás János, Berényi Pál, Jáger László, Tanczikó Mária,
Dobák Anna, Peczuk Erzsébet, Smazsinka Rozália, Zsólyomi Judit,
Koós Mária, Zsólyomi Béla, Pádár György, Cserháti Zoltán

22

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2021/5

IN MEMORIAM
Kiss Pál (1933–2021) nyugalmazott MÁV felügyelő
Földműves családban Kiss Pál és Czeglédi Piroska második gyermekeként,
Jászfényszarun született 1933. július 19én. Testvérei Piroska, László és Etelka. A
szülők a családdal a vasúton túl tanyán
laktak a nagyszülőkkel, később a szülei
a vasútállomásnál építettek új házat. A
korosztálya már 8 általánost végzett, hét
osztályt a Vasút-tanyai iskolában, a nyolcadik évfolyamot a községben. Jó képességű fiatalként tanulhatott volna, azonban
szülei taníttatni nem tudták. Először a
családi gazdálkodásban kezdett dolgozni, de érezte, nem ez a hivatása.
Vonzotta a szülői házhoz közel eső vasút. A MÁV-nál helyezkedett
el, ahol fizikai pályamunkásként kezdett, majd váltókezelő lett.
1958-ban feleségül vette a községbéli Fehér Máriát, házasságukból
egy gyermekük született, László 1959-ben. Fia tanárként dolgozik, felesége nyugalmazott óvónő. A nagypapa büszkeségei a három unoka:
Péter informatikus, Eszter tanár, Julianna kereskedő. Péter révén két
dédunokája, Anna és Fanni született.
A jászberényi Lehel Vezér Gimnázium és Ipari Szakközépiskola Jászfényszarun 1962-ben kihelyezett esti gimnáziumot indított, ahová
Kiss Pál és felesége beiratkoztak, és 1966-ban érettségit kaptak. Mind
a ketten tovább tanultak, Pál a budapesti MÁV Tisztképző Intézetét, a
felesége pedig a tanítóképzőt végezte el.

Jászfényszarun forgalom szolgálatvezetőként dolgozott, majd behelyezték a MÁV Hatvani Üzemfőnökséghez, ahol különböző vezetői
beosztásokat töltött be. Volt térfőnök, oktatótiszt, személyzeti főnök,
körzeti üzemfőnök-helyettesként ment nyugdíjban. A felesége is Hatvanban helyezkedett el, így második otthonuknak ezt választották.
Kiss Pál igazi lokálpatrióta volt, mindig ragaszkodott a szülőhelyéhez, ez nemcsak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánult. A múlt
század kilencvenes éveinek elején került felújításra a Hatvan–Szolnok
vasútvonal, ami azt jelentette, hogy az addigi síntartó, illetve beton
talpfákat és a beágyazó köveket újra cserélték. Akkori beosztásából
eredően Jászfényszarura nagy mennyiségű követ szállíttatott térítésmentesen. Ez a kő tette lehetővé, hogy a városban sok földút vált járhatóvá, mert a követ útalapnak lerakták, évekkel később – mikor már
az önkormányzat anyagi helyzete engedte – az aszfaltozás is megtörtént. Munkásságát, a vasúthoz való hűségét a MÁV vezérigazgatósága
számtalan kitüntetéssel ismerte el, többször részesült Kiváló Vasutas
és egyéb elismerésben. A természet szeretete egész életében közel állt
hozzá, ezt a tanyai gyermekkorból hozta. Kedvelte a magyar tengert, a
Balatont. Nyugdíjas éveiben a családi ház körül kertészkedett, hobbija
volt a horgászat.
Tisztelőinek sokasága római katolikus szertartás keretében búcsúzott
tőle május 14-én a Szent Kereszt temetőben. A hamvait a családi sírba,
a hat éve elhunyt felesége mellé helyezték örök nyugalomra.
Isten legyen vele, nyugodjon békében!
Tóth Tibor

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

BORBÉLY JÁNOS

halálának 8. évfordulójára.
„Míg élünk, örökké szeretni fogunk.”
Szerető feleséged és családod
Emlékezés

MOLNÁR FERENC

halálának 1. évfordulójára.
„Szívünkben emléked nem pótolja semmi,
Míg élünk nem fogunk feledni.”
Szerető családod
Emlékezés

KOVÁCS SÁNDOR
és felesége,

SŐREGI TERÉZIA

halálának 33. évfordulójára és elhunyt gyermekeikre:
Lászlóra, Sándorra, Ilonára.
„Míg élünk, nem feledünk.”
Szerető gyermekeik
Emlékezés

SZEDER IGNÁC
26 éve elhunyt és

SZEDER IGNÁCNÉ
TÓTH PIROSKA

1 éve elhunyt szeretteinkre.
„Az élet múlik, de akiket szeretünk,
Rájuk életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.”
Szerető családjuk

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

OCSKÓ-SÓS PÁLNÉ
TANCZIKÓ MÁRIA

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
Emlékezés

FEKETE SÁNDORNÉ,
SZÜL. ÉZSIÁS MÁRIA

halálának 4. évfordulójára.
„Nincsen olyan nap, hogy ne gondolnék Rád,
Az asztalon fényképed, égő gyertya és virág.
Rád gondolok most is széttépett lélekkel,
Örök fájdalommal, örök szeretettel!”
Szerető családja

Anyakönyvi hírek – ÁPRILIS
SZÜLETTEK: Radics Mirella Jázmin (Radics Melitta Ivett).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bornemissza Arabella Ivett és
Szentgyörgyi Zsolt, Iski Beatrix és Plósz József, Juhász Erika és Ács
Tibor, Poljanszka Vanesza Vaszilivna és Hornyák László Bence, Radó
Brigitta és Verebi Péter.
ELHUNYTAK: Berze Lászlóné Büchler Éva (65), Csépán Sándor
(86), Dobák Józsefné Kovács Mária (84), Farkas Antal (73), Mezei
Matild (52), Radics István (63), Radics Vilmos (62), Rimóczi Jánosné
Ocskó-Sós Sára (81), Svak Sándor (83), Szeder Ferenc (59), Vas Ferenc (69), Tőkési András (59).
Az adatok tájékoztató jellegűek.
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

Starlite

JÚNIUSI KEDVEZMÉNYEK:
Keretkedvezmény: -40%
Nyugdíjas kedvezmény
komplett szemüvegre: -40%
Multifokális lencsék: -30%
Napszemüvegek: -30%
Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.
Telefonszámaink: 30/2933-834, 70/2244-179

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

GAZDIT KERESŐ
JÁSZFÉNYSZARUI KUTYUSOK
KUTYASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány
Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 00/36-20-248-0208, 00/36-30-781-4356
ariar60@gmail.com
kutyasziv60@freemail.hu
STEFI

2 éves kistestű spicc keverék szuka

DÍVA

1 éves
kistestű staff szuka,
ivartalanított

PICÚR

9 éves kistestű kan

Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104
Mentők: ........................................................................................ 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: ....................................................... (+36)-70/400-9377
Vízmű – hibabejelentés: ........................................ (+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet: .............................................. (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ...................................... (+36)-80/424-344
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ............. 950-191, vagy
............................................................................. (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ........................... 522-460
Plébánia (Jászfényszaru): ................................... (+36)-30/3460-366
Polgárőrség: ......................................................... (+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36)-30/611-3472
Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888

Pontosítás
Az áprilisi lapszámunkban megjelent „Hetvenöt éve alakult meg a
Földművesszövetkezet Jászfényszarun 1946–2021” című cikkben, az
újság 9. oldalán a második hasábban egy mondat a következők szerint
módosul: Az ABC, illetve 2000-től a MAXI COOP ABC első vezetői
tisztségében Bodor István, Zsólyomi Imre, Kurucz László, Tóth Károlyné nyugdíjazás folytán váltották egymást, majd Péter Józsefné és
Szebeni Viktor vezette az üzletet.
Tóth Tibor
Köszönöm Péter Józsefnének az észrevételét!

Nyári diákmunka
az önkormányzatnál
Az elmúlt évek hagyományait
követve az önkormányzatnál idén
is dolgozhatnak diákmunkások. A
tervek szerint 2 turnusban összesen 30 főt foglalkoztatnak, a napi
munkaidő 6 óra, egy-egy turnus 3
hetes. A 16. életévüket betöltött diákok jelentkezését a projektirodán
Illés Péter irodavezető várja a projektiroda@jaszfenyszaru.hu címen
vagy az 520-129 telefonszámon.
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Nyári szabadidős elfoglaltságok
gyermekeknek
A gyermekek nyári szabadidejének tartalmas eltöltésében sokat segítenek a táborok, nyitott programok, amelyeket városunk önkormányzata jelentős összeggel támogat. A választást segítve közreadjuk azokat,
amelyeket jeleztek felénk. Az esetleges változásokért felelősséget nem
vállalunk. Kérjük, minden eseteben érdeklődjenek a szervezőknél!
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár az aktuális járványügyi szabályokat figyelembe véve várja nyitvatartási időben a gyermekeket. A könyvtár szolgáltatásain (olvasósarok, társasjátékozás,
könyvek, DVD-k, játékok kölcsönzése, internetezés) túl júniusban és
júliusban szerdánként 14-16 óráig asztaliteniszezési lehetőség, csütörtökönként 10-12 óráig 4 alkalommal sakkfoglalkozás várja az érdeklődőket.
Nyári táborok, programok és szervezőik:
Június 3-5.
Szentkúti zarándoklatok – iskola, egyházközség
Június 21-26.
Iskolai napközis tábor
Jún. 28. - júl. 2. Iskolai napközis tábor
Június vége
Népzenei tábor Tóalmáson
		
– művészeti iskola, Unger Balázs
Július 5-9.
Angol napközis tábor az iskolában
		
– Penczner Pál Alapítvány
Július 11-18.
Virgonc tábor Gyenesdiáson – iskola
Július 26-30.
Keleti fény karate napközis tábor
		
a Szivárvány Óvodában
Július 27.
A kolozsvári bíró – színház gyermekeknek
		
a művelődési házban
Júl. 28. - aug. 1. Színjátszó alkotótábor Terényben
		
– művészeti iskola, SZIBAKÖ
Aug. 2-7.
Napközis hittanos tábor – iskola
Aug. 9-13.
Fény tábor – művelődési ház
Aug. 10-14.
Baptista gyermektábor a Vadászháznál
Aug. 14.
1Úton közösségi zarándoklat – egyházközség
Aug. 20-23.
Iglice edzőtábor Felsőtárkányban
		
– művészeti iskola
Aug. 23-27.
Római vakáció – BLNT komplex művészeti tábor
Aug. 27-28.
Lumina live tábor – művelődési ház
Reméljük, mindenki talál kedvére valót!

Katinka

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR JÁSZFÉNYSZARU
5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.

2021. JÚLIUS 27. KEDD

A KOLOZSVÁRI BÍRÓ (INGYENES) 15.30
A ZÖRDÖG (200 FT) 18.30

Az előadás kedvezményes jegyára a Déryné Program
hozzájárulásának köszönhető.

Színház online júniusban is
A művelődési ház a járványügyi helyzetnek megfelelően, s a szabályokat betartva óvatosan nyitja kapuit. Ezért megtartjuk számos online programunkat, hogy mindenki kapcsolódhasson városunk kulturális életéhez. Így folytatjuk színház másképp sorozatunkat is.
Júniusban még mindig a Napsugár Gyermekszínpad archivált felvételeit osztjuk meg Facebook-oldalunkon. Folytatjuk a 15 éves jubileumon, 1988. június 12-én felvett produkciók bemutatását. A Fülemüle
megosztása után június 18-án az akkori 8. b osztály Rómeó és Júlia
című átírt jelenetét adjuk közre. A darabokat rendezte a csoport alapítója: Kovács Andrásné Rozika néni magyartanár, drámapedagógus.
Július elején a 20 éves jubileum kapcsán az 1993 tavaszán bemutatott
Katinka
Toldi műsort láthatják majd.

Véradás
„Sok szép emberi tett van a világon
Sok a módja, hogy segítsük az embert.
De, ha a véredet adod oda másoknak Egyike ez a legeslegszebbiknek.”
(Mosonyi György)

A tavaszi zárás alatt a GAMESZ festői a színpadot is lefestették, s az
iglicés táncosok már függöny visszatétele előtt birtokba is vették.
Köszönjük! Kép és szöveg: Katinka

Szigligeti Színház bérletmegújítás
Változások a színházvezetésben
Július 1-től Barabás Botond igazgatja a színházat. Izgalmas évad elé
nézünk. Év közben talán még a felújított színház is kinyitja kapuit.
Június 20-ig várjuk azok jelentkezését, akik szeretnék megújítani
Örkény bérletüket, vagy újonnan csatlakoznának a szolnoki Szigligeti
Színházba járók csapatához. A bérletek árát augusztus első hetében
kell kifizetni a művelődési házban Bordásné Kovács Katalin szervezőnél. A buszköltséget az előadás időpontjában külön-külön fizetik
a résztvevők. Az új évadról bővebb információ a színház honlapján.
Mindenkit szeretettel várunk a színházkedvelők közé! 
Katinka

Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk, és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra
2021. június 17-én 14-17 óráig az Egészségházba.
Önzetlen segítségét előre is köszönjük!
Kővágó Jánosné, a Városi Vöröskereszt titkára
Mi újság Fényszarun?
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