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A hazatért jászfényszarui katonák emlékére
Jászfényszaru Város Önkormányzata a Jászfényszarui Szűcs Mihály
Huszárbandérium megalakulásának 25. évfordulója alkalmából
emléktáblát avatott a Magyar Királyi Hadsereg Don-kanyarban
helytálló és onnan élve hazatért
jászfényszarui katonái emlékére a
város főterén, április 30-án. A márványtáblán olvasható nevek: Ágoston Imre, Barna Nándor, Bartus
István, Bitaróczki József, Czeglédi
Pál, Cserháti Balázs, Dávid János,
Dávid Sándor, Dobák Mihály,
Dobák Sándor, Dobos Imre, Dobos Ferdinánd, Győri Antal, Harangozó István, Kalkovács János,
Kalkovács Sándor, Kiss Boldizsár, Kiss János, Kiss Sándor, Kovács
János, Kovács József, Kovács Sándor, Kulics László, Kurunczi Rudolf,
Molnár János, Pecuk Imre, Penczner Miklós, Sándor Flórián, Seres
Sándor, Sinkovics János, Tanczikó Imre, Tősér József, Varga Pál.
Az avatáson megjelenteket Ézsiás Vencel hagyományőrző huszár
őrnagy köszöntötte. A himnusz eléneklését követően Jásdi Balázs hagyományőrző főhadnagy, a Magyar Honvéd Tüzér Egyesület elnöke
ünnepi beszédében szólt arról, hogy volt idő, amikor a háború hőseiről
csak otthon lehetett beszélni, a fájdalmakat nem lehetett megosztani
másokkal, ami segíthette volna a trauma feldolgozását. Évtizedekkel
később lehetett ugyan emlékműveket is állítani a hősi halottaknak,
de csak, mint áldozatoknak. További évtizedek elteltével az egyesület
szorgalmazta, hogy a hazatért hősök tiszteletére is legyenek emlékművek. Jászfényszarun került fel elsőként az országban a hazatért hősök

neve emléktáblára, köszönhetően az elvégzett kutatómunkának.
Az emléktáblát Kiss Gábor esperesplébános áldotta meg. A közös
ima után a Szűcs Mihály Huszárbandérium koszorúját Ördög János
helyezte az emlékmű talapzatára.
A megemlékezés a Szózattal ért véget.
Sugár Istvánné
Fotó: Jászfényszaru Facebook-oldala

Jász Világtalálkozó Jánoshida
2022. június 24-26.
Ízelítő a programokból
Péntek: táncos, lovas bemutató, megnyitó, Fricska Táncegyüttes,
Lankúda fivérek, Péter-Szabó Szilvia, tábortűz a jász íjászokkal.
Szombat: zenés ébresztő, mise, felvonulás, Sasvári Sándor műsora,
díszünnepség, népdalkörök műsora, Kelemen Kabátban, Follow the
Flow, tűzijáték, Dj Nagy Krisz, Manuel.
Jász települések és mesterségek utcája, Ízek utcája, falunéző kisvonat,
gyereksziget.
Vasárnap: búcsú, kirakodóvásár, sport és ügyességi versenyek, zárás,
staféta átadás, Depresszió, Road.
Kiállítások: Premontreiek 900, Jánoshida története, Makettkiállítás,
Nádi Gyula emlékszoba, „Deco-Deva” kreatív hobbi, Selyem műhely,
Öltésekből képek, Értékőrzés tűvel, cérnával, Horgolt mesevilág, Erdőn, mezőn, Berényi Műhely, Jász fotó klub, Vasútmodell, Babamúzeum.
Bővebb információkért látogasson el a honlapokra!
Éljen a lehetőséggel! Ünnepeljünk együtt mi, jászok!

Keresztállítás Jászfényszaru határában

Baloldali képünkön Pethő Ferenc és Kiss Gábor esperes plébános, jobb oldali képünk többekkel együtt dr. Ballagó Katalin látható (jobbra elől).
A keresztállításról készült képes beszámolónk a 24-25. oldalon olvasható. Fotó: Pető István
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület által 2022. április 6-án és április 27-én megtartott ülésein hozott döntéseiről az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.
2022. április 6.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a Közbeszerzési Bíráló Bizottság
előterjesztésére elfogadta a „Jászfényszaru, Szentcsalád tér közösségi
fejlesztése” projekt keretében a közbeszerzési felhívást, és kijelölte a
meghívandó ajánlattevőket.
Módosították az otthonteremtési támogatásról szóló 6/2020. (II.
26.) önkormányzati rendeletet.
Zárt ülésen a képviselő-testület elfogadta a Jászfényszaru, Szabadság
út 138. szám, 1155/1. hrsz. alatti ingatlan felajánlásáról szóló tájékoztatót az értékbecslés jóváhagyása mellett.
2022. április 27.
Rendeletet alkottak az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról.
Módosították a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.)
önkormányzati rendeletet.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről készített tájékoztatót elfogadta a becsatolt táblázatok alapján.
Jóváhagyták Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi belső
ellenőrzési jelentését az előterjesztésnek megfelelően.
A képviselő-testület elfogadta az adóhatóság 2021. évi munkájáról
szóló jegyzői beszámolóját.
A testület a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru,
a Jászfényszarui Napfény Óvoda, Jászfényszaru Város Gondozási Központja és a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére bérjellegű előirányzatokról döntött, melyhez a fedezetet
az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére biztosította 2022.
évre, 2022. január 1-jétől.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászfényszarui Napfény Óvoda részére az óvodai kirándulások fedezetét 2022.
évtől 500.000 Ft-tal egészítette ki.
Döntöttek arról, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a „TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak
fejlesztése” felhívásra a „Jászfényszaru, Orion út (Hrsz. 1187.) és
a Jászfényszaru, Orion út (Hrsz. 1187.) – 3106 jelű összekötő út
(Szabadság út, Hrsz. 1191/3) útcsatlakozás felújítása” műszaki tartalommal. A támogatási igény összege 49.995.000 Ft. A képviselőtestület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy
gondoskodjék a támogatási kérelem benyújtásáról, a támogatási kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételéről.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete kapacitás feltételes értékesítése céljából pályázati felhívást hagyott jóvá
a Jászfényszaru külterület 05/227 helyrajzi számú ingatlanon 2024.
01. 1. napjával, az MVM ÉMÁSZ Hálózati Kft. által létesítendő
alállomásból teljesítmény értékesítésére.
Pályázati felhívást hagytak jóvá a Jászfényszaru, Kossuth Lajos út
83. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében. A képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert a legkedvezőbb árajánlat kiválasztására,
valamint a nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződés megkötésére.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mentőtiszti
szolgálat ellátás vonatkozásában a továbbiakban is a jelenleg működő rendszer fenntartását támogatja – mely a Jászfényszaru város közigazgatási területén élő lakosok ellátását jelenti, – és tudomásul veszi az
ellátási díj emelkedését, mely havi bruttó 5.800.000 Ft összeg, melyet
2022. évi költségvetésében biztosít.
Jászfényszaru Város Önkormányzata határozatot hozott arról, hogy a
„TOP Plusz-1.1.3-21 Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben Helyi és térségi turizmusfejlesztés” felhívásra támogatási kérelmet készít elő a következő műszaki tartalommal:
· Jászfényszaru Zagyva töltés 1400,54 m hosszban,
· Jászfényszaru, Csörsz vezér kerékpárút 1361 m hosszban,
· Jászfényszaru, Csörsz vezér kerékpárút híd a Zagyva folyón.
A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a támogatási kérelem előkészítéséről, amelyhez keret jelleggel 2.000.000 Ft-ot biztosított a város

2022. évi költségvetéséből.
Zárt ülésen felajánlott ingatlanok vételi szándékáról, illetve annak
elutasításáról döntött a testület.
Továbbá otthonteremtési támogatási kérelmeket bírált el, és döntött több fiatal család részére támogatás odaítéléséről. A képviselő-testület egyben felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződések
megkötésére.
Dr. Voller Erika
jegyző

A Redemptio 277. évfordulója
Az óvárosháza falára került
fehér márványtábla avatása
1995. június 30-án történt. A
tábla felirata: „A JÁSZOK ÖNMEGVÁLTÁSA 250. ÉVFORDULÓJA
TISZTELETÉRE
EMLÉKEZÉSÜL: JÁSZFÉNYSZARU LAKOSSÁGA NEVÉBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT
1995.”.
Az emléktáblát ebben az évben
május 7-én 14 óra 30 perckor
a FÉBE kibővített elnökségi
ülésének résztvevői koszorúzták
meg. Az esemény máig ható jelentőségét a FÉBE elnöke foglalta össze. A koszorúzást követően
az elnökség a Városi Értéktár
közösségi helyiségében folytatta
ülését.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Buszjárat indul
a jászok világtalálkozójára
A jánoshidai XXVI. Jászok Világtalálkozójára
2022. június 25-én szombaton 9 óra 00 perckor indul a busz
a polgármesteri hivatal elől és minden buszmegállóban
megáll és felveszi az érdeklődőket.
A tervezett visszaindulás 19 óra 00 perckor.

2022. 05. 10-én délután véradás volt a művelődési házban,
ahol 34 véradó vett részt. Képünkön Barócsi József 59-szeres véradó.
Kép és szöveg: Dávid Ildikó
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TAVASZI BÖLCSŐDEI HÍREK
Március 26-án Jászfényszarun, a Városi Bölcsődében nyílt napot
tartottunk, ahová a szülők gyermekeikkel együtt látogathattak el, és
betekintést nyerhettek az intézmény életébe. Kipróbálhatták a csoportok játékeszközeit, és kérdéseket tehettek fel a kisgyermeknevelőknek
a beszoktatással, illetve a bölcsődei élettel kapcsolatban. Az ismerkedés
után a bölcsőde konyhája finomságokkal kedveskedett a látogatóknak.
Az összejövetel vidám hangulatban telt.
A húsvéti készülődés jegyében bárányok és nyuszik látogatták meg
bölcsődénket, sok kis gyermek örömére. A csoportokban különböző
ünnepi alkotások készültek, és elmaradhatatlan volt a bölcsőde ud-

varán, hagyományainkhoz híven, a tojáskeresés. A gyermekek az ös�szegyűjtött tojásokkal feldíszítették a tojásfát, mely húsvéti ünnepünk
jelképévé vált.
Április 21-én a Bölcsődék napját ünnepeltük csapatépítős kirándulással a Mátrában. A feltöltődés jó időben és remek hangulatban
telt. Összetartásunk erejét nemcsak a kirándulás alkalmával, hanem a
hulladékgyűjtési napon is megmutattuk. A bölcsődei dolgozók is csatlakoztak a ,,Te szedd!” hulladékgyűjtési programhoz, és Jászfényszaru
több utcáját varázsolták tisztává.
Kompolti Erika
Képek: Radicsné Urbán Krisztina (2), Mester Ágota (2)

ÓVODAI HÍREK – Apák napja
„Ha egyszer apa leszek, / Olyan leszek, mint Te vagy.”
„Óriás vagy, én a királylány, / kettőnket se győz le a sárkány.”
Zengenek az apák napi versek kisfiúk és kislányok ajkain. A büszke
apukák megszeppenve hallgatják az őket ünneplő, dicsőítő sorokat, és
ellágyulva olvassák a faliújságon gyermekeik válaszát: Azért szeretem
apukámat, mert…
Az anyukákkal párhuzamosan az apukákat is köszöntjük az óvodában. Hivatalosan június harmadik vasárnapja az apák napja. Egy világi
ünnepnap, amit a XX. század elején kezdtek el megtartani, az anyák
napja párjaként.

A szülői szerepet, az apaságot ünnepeljük ezen a napon, hiszen az
apukáknak is fontos szerepe van a családban. Míg régen az anyagi
biztonság megteremtése volt a feladatuk, mára – jól látjuk ezt az óvodában – tevékenyen részt vesznek gyermekeik nevelésében, fejlődésében. A gyermekek elmondásából tudjuk, hogy sok családban otthon
is megünneplik ezt a napot. Apukák! Nagypapák! Keresztapák! Dédik!
Kívánjuk, hogy legyetek boldogok, és leljétek örömeteket a gyermekekben.
Szöveg: Szakaliné Hesz Katalin
Kép: Földvári Edit és Vígné Káposzta Erzsébet
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ÓVODAI HÍREK
„Anyukám, ültess gyorsan az öledbe, | Valami fontosat súgok a füledbe.
Mentsük meg együtt a gyerekekkel
Kovács Barbara
Azt akarom mondani, hogy nagyon szeretlek.”
a Földet!
Pillanatképek a Napfény Óvoda Anyák napi köszöntéséről.
Szöveg: Földvári Edit
Kép: Petrezselyemné Rimóczi Anett (1), Földvári Edit (2)

Az áprilisi Föld-napi kreatív programok által a Napfény Óvoda kisgyermekei részt vehettek különféle izgalmas szabadtéri játékokban
az intézményünk zöld udvarán. Az élménypedagógia módszerével
élve természetes és nem természetes anyagokon zokniban lépkedve,
„talptapogatón” tehették próbára ügyességüket a kicsik. Lehetőségük nyílt „kiszabadítani” a hálóba akadt, bajba jutott plüssállatokat.
Megfigyelhették a gyerekek a víz útját különböző körülmények között
egy érdekes kísérlet során. Az állatok természetes élőhelyeit felfedezve a térképen találhattak rá kis kedvenceikre. Versenyezhettek, hogy
ki lel rá több elbújt bogárra a fűben. Az újrahasznosított műanyag
flakonokból „gesztenyegurító” készült, ahol a Föld gravitációs erejét
érzékeltettük játékos módon a gyermekeknek. A sokszínű programot
nyugdíjas óvó nénink, Réz Ferencné „tavaszi virágvarázs” bemutatója és „csillagközi kaland” kiállítás kísérte. Játékunk célja a gyerekek
komplex és sokoldalú fejlesztése volt.
Mindenkinek nagyon köszönjük, aki hozzájárult a neves nap sikeréhez!
Szöveg: Kovácsné Papp Andrea
Fotó: Csuzzné Lovász Mária, Földvári Edit, Kovácsné Papp Andrea

Az óriás ölelése
Látogatás az idősek otthonában
Nagycsoportosaink, a Méhecske és a Süni csoport, anyák napi műsorukkal kedveskedtek az Idősek Otthona lakóinak. A képen a Süni
Kép és szöveg: Földvári Edit
csoportos gyerekek. 

A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ előadásán vehetett részt
óvodánk két csoportja, a Méhecske és a Süni csoport. A mindent
felfaló, elpusztító szörnyeteg és Jancsi küzdelme a fogyasztásról, környezetünkről, a természet védelméről gondolkodtat bennünket mesés
Kép és szöveg: Földvári Edit
formában.
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ÓVODAI HÍREK
Iskolanyitogató
2022. március 23. és május 4. között szerda délutánonként nagycsoportos óvodások látogattak el iskolánkba. 10-14 fős csoportokban,
alkalmanként két különböző helyszínen játszottak, kézműveskedtek,
mozogtak, énekeltek és tanultak egy kicsit a gyerekek, ismerkedtek az
iskolával és az itt dolgozó pedagógusokkal. A tanító nénik jobbnál jobb
feladatokkal varázsolták el a kicsiket, akik szeptembertől már iskolánk
tanulói lesznek. Néhány ízelítő a feladatokból: mondóka és daltanulás,
számlálás, színezés, húsvéti csibekészítés, tyúkocska ragasztás, tojáskeresés, csipeszes, hurkapálcikás, szívószálas ügyességi feladatok, székfoglaló, akadálypálya, kígyómászás, pilótafogó, lufis játékok, olimpiai
versenyszámok, nyomdavadászat. A foglalkozások végén felfedezésre
kerültek az udvari játékok is, az óvodások legnagyobb örömére.
A pedagógusok visszajelzése alapján mindenki élvezte a feladatokat,
örömmel vettek részt a játékokban, mely a képeken is jól látható. A
beiratkozás alkalmával a szülők is pozitívan mesélték, hogy mennyi
élménnyel mentek haza a gyerekek egy-egy alkalom után. Úgy gondolom, hogy egy hasznos kezdeményezést indítottunk el az óvodával
karöltve, melyet szeretnénk hagyománnyá tenni a továbbiakban.
Czeglédi Dóra · A képeket a tanító nénik készítették.

Dobozváros az oviban
A Föld napja (április 22.) a környezetvédelmi jeles napok egyike,
megünneplése kiemelt feladat óvodánkban. A Méhecske csoport erre
a jeles napra készülve egy sétát tett Jászfényszarun, a mi városunkban. Séta közben megfigyeltük szűkebb otthonunkat, a városunkban
található középületeket, utcákat, házakat. Sokat beszélgettünk arról,
hogy mi itt vagyunk otthon, a Földünkön, Európában, ezen belül
Magyarországon és a mi kis városunkban, Jászfényszarun. A megfigyelt épületeket ezután „újraalkottuk” egy kis gyermeki fantáziával és
kreativitással ötvözve. Így elkészült az óvoda, a hivatal, a templom, a
parókia, a posta, a rendőrség épülete, valamint a gyerekek alkotókedve
szerint még több ház és garázsok is. Az elkészült dobozépületeket azután birtokba vette „Jászfényszaru népe”, azaz a kis Méhecskék. Ilyen,
és ehhez hasonló játékokkal is próbáljuk a gyerekekkel megismertetni
szűkebb otthonukat, a mi gyönyörű kis városunkat.
Kép és szöveg: Dobák Jánosné, Kati óvó néni

Kirándulás
A Ficánka csoporttal a gyöngyösi és mátrafüredi kirándulás
alkalmával ellátogattunk a Mátra
Móka játszóházba, ahol gyermek
és felnőtt is egyaránt kiélvezte az
ott eltöltött időt. Ezután a Mátra
Múzeumban sok érdekes dolgot
láttunk, a mamutcsontváztól
kezdve a régi népviseletig. Kirándulásunkat egy kis sétával zártuk
Kép és szöveg: Langó-Zombori Flóra
Mátrafüreden.
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ISKOLAI HÍREK
„Tegyük a jót, és nem marad időnk
a rosszra!”
Ebben a tanévben a nagyböjti lelki nap három napon keresztül valósult meg iskolánkban. Az első három évfolyamnak más-más napon,
a többi osztálynak a harmadik évfolyammal egy időben volt a lelki
töltekezés.
„Tegyük a jót, és nem marad időnk a rosszra!” – gondolat jegyében
padlóképes foglalkozások, kézműves tevékenységek eszközeivel igyekeztünk a gyerekek szívét, lelkét megszólítani, a feltámadás ünnepére
hangolni. Az első osztályosok Móra Ferenc: Berec ángyó kenyerei c.
művét dolgozták fel, közösen pogácsát sütöttek.
A második és harmadik osztályosok a nagyhét állomásait, ill. a keresztutat elevenítették meg, majd a kézműves alkotásaikat ajándékul
a városunkban elszállásolt menekült családoknak és a Záhonyban önkéntes szolgálatot végzőknek juttattuk el.
Hálát adunk a sok kegyelemért, melyben részünk lehetett! Örömmel
énekeljük az ünnep utáni húsvéti időben:
„Ne féljetek, örüljetek, Krisztus győzelmesen feltámadt!”
Dr. Kocsisné Horti Monika
A fotókat a tanító nénik készítették.

Lelki nap a felső tagozaton
Húsvét előtti utolsó tanítási napunk egy rendhagyó, akadályverseny
mintájára készített lelki nap volt, mely reggel 8 órakor egy közös misével indult Kiss Gábor, iskolánk plébánosa celebrálásában, felkészítve
lelkünket az ünnepre. A továbbiakban évfolyamonként útra keltünk,
hogy végigjárjuk testben és lélekben a négyállomásos utat keresztjeink
során. A Lehel úti keresztnél énekeket tanultunk, és megismerkedtünk
a kereszt történetével. A Rózsa téri kereszt történetének meghallgatása
után megadott szavakkal öntöttük versbe húsvét előtti lelki felkészülésünket. A Kozma keresztnél nagyon kellett figyelnünk a történetre,

hiszen a névadó Szent Kozma és Damján munkásságával és csodáival
kapcsolatos egérrágta szöveget kellet kipótolnunk. A templomban dr.
Farkas Kristóf Vince tartott érdekfeszítő előadást templomunkról, ami
után megint kipróbálhattuk memóriánkat egy totó kitöltésével, majd
felsétáltunk az emeleti könyvtárba, hogy megtekintsük a könyvritkaságokat. Végül még a templom alatti kriptába is lemehettünk, megismerkedve annak történetével.
Szöveg: Kotánné Kovács Tímea
Képek: osztályfőnökök
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Határtalanul Horvátországban
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2021-ben is meghirdette a
Határtalanul! programot, melynek keretében a külhoni magyarsággal
kapcsolatos ismeretek bővülésére nyílik lehetőség. Iskolánk ebben az
évben is pályázott, és 4.623.000 Ft-ot nyert. Rengeteg nehézség adódott a tervezési-szervezési időszakban, de annál boldogabban indulhatott el 41 diák és 4 pedagógus 2022. május 3-án magyar kulturális és
történelmi kincsek után kutatni Baranyától egészen az Adriáig.

A program előkészítésének részeként az utazáson részt vevő diákok és
kísérő tanáraik számára HATÁRTALANUL! előkészítő órát szerveztünk, amelyen a Magyarország határain túl élő magyarságról, annak
történelméről, létszámáról, a részletes programról és a toleranciáról
beszélgettünk. Utazásunk megszervezésében 4. alkalommal is a Csillagösvény Utazási Iroda segédkezett.
Egy esősnek jelzett hét hétfőjén izgatottan vágtunk neki utunknak.
Az időjárás kíméletes volt hozzánk, és igazi kellemes kirándulóidőnk
volt egész héten. A határon való átlépés kivételével meg sem álltunk
a várdaróci tájházig, ahol megismerhettük a baranyai magyarság hagyományait és a kakassütést. Innen a a Kopácsi-Rét Nemzeti Parkba
vezetett utunk, ahol gyönyörködhettünk a természetben, megfigyelhettük a növény- és állatvilágot, miközben a madarak hangját próbáltuk beazonosítani. Az Eszéken tett városnézés után Kiskőszegre vezetett utunk, ahol a Duna fölé magasodó kilátón monumentális nőalak
látható, gyönyörű kilátással a folyóra. A nap végén elfoglaltuk csúzai
szállásunkat, és kellemesen elfáradva megvacsoráztunk.
Második reggelünkön Újlakra látogattunk, ahol Újlaki Miklós főúr,
erdélyi bán és bosnyák király, valamint Kapisztrán Szent János is megtértek a teremtőhöz. Megtekintettük Kapisztrán Szent János, a nándorfehérvári csata ismert alakjának ereklyéit is. A délszláv háború sok
szenvedést látott településére, Ovcsarára utaztunk, ahol az áldozatok
emlékhelyén a fájdalmas múltból kaptunk pillanatképeket. Vukovárra
érve a háborúk egyik ikonikus városát ismerhettük meg, ahol máig sok
házon látni golyó- és repesznyomokat. Meglátogattuk a városi kórház
alagsorában kialakított háborús múzeumot. Szentlászlón a helyi református lelkész ismertetőjét hallgattuk meg Szent László szobra köré
gyűlve.
Harmadik napunkon városnéző sétára
indulunk Zágrábban, Horvátország fővárosában. Meglátogattuk a Káptalandombon emelt impozáns székesegyházat, átsétáltunk a Felsővárosba, a Szent Márk térre,
és megnéztük az országgyűlés épületét is. A szállás felé utazva először
a Fiuméhez tartozó Tersattoba látogattunk. A tersattoi Mária búcsújáró templom kápolnája magyar hadihajók emlékét őrzi. Felsétáltunk
Tersatto várába, amelyet a Frangepánok építettek a 13. században. Este
elfoglaltuk tengerre néző szobáinkat Uvala Scottban, és fantasztikus
vacsorában volt részünk. Csütörtök reggel a Krk szigeten elhelyezkedő
Omisaljban sétáltunk. Nem lehetett kihagyni egy gyors lábmártást a
tengerben, majd a meglepetésprogram részeként hajóra szálltunk, és
az Adrián kirándulva delfineket is láthattunk természetes élőhelyükön.
Fiume történelmi belvárosában, a korzón megkerestük az Óratornyot,
meglátogattuk a magyar időben épült piacot és a színházat. Felkerestük a magyar feliratú kikötői bójákat és a Baross-emléktáblát. Innen
Abbáziába buszoztunk, ahol minden villához gazdag, sokszor nemesi

származású magyar családok története fűződik. Felkerestük a Hotel Palace
Bellevue-t, amely Markusovszky Lajos 1848-49-es tábori főorvos utolsó
lakhelye volt, emlékét a szálloda falán
tábla őrzi. A babérról elnevezett ékszerdobozba, Lovranba látogattunk,
melynek óvárosában felsétáltunk ahhoz a villához, ahol Feszty Árpád
is elhunyt, emlékét tábla őrzi. Vacsora után felpezsdítettük szálláshelyünk hangulatát, és rögtönzött táncversenyt rendezett segítőkész sofőrünk. A fergeteges hangulat után ideje volt összepakolni, mert utolsó
napunkon korán kellett indulnunk, hogy varasdi városnézésünk során
megnézhessük az Erdődyek várkastélyát, és sétálhassunk a barokk belvárosban. Utolsó látnivalónk Csáktornya, a Zrínyiek sasfészke volt.

Sétáltunk a csáktornyai várnál, megkerestük a Zrínyi fát, Zrínyi teljes
alakos szobrát és a honvédő háború áldozatainak emlékművét a turulmadaras központi emlékoszloppal. Kedves idegenvezetőnktől már
Magyarország területén vettünk búcsút.
Köszönöm a szülők bizalmát, a gyerekek társaságát, Csőre Csilla idegenvezetését, Vajda László és Vaszlovik István biztonságos vezetését,
kollégáim – Lovászné Török Magdolna, Polatschekné Rimóczi Melinda és Tóth Sándorné – kitartó, fáradhatatlan lelkesedését! Feledhetetlen élményekkel gazdagodtunk! Sokak bakancslistáján egy újabb
pontot kipipáltunk, és életre szóló öt napot töltöttünk együtt!
Kép és szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó
tanár, projektvezető

Megyei helyesírási verseny
Április 28-án délután rendezték meg digitális formában a XXV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulóját, melyen iskolánkat három tanuló képviselhette az 1. fordulóban
elért eredménye alapján: Szabó Anna 6. a (felkészítő: Kotánné Kovács
Tímea) Klippán Kata és Horváth Veronika 8. b (felkészítőjük: Botkáné Sárközi Ildikó). A Kárpát-medence legjobb 4400 helyesírója versenyzett az 5–8. évfolyamokon ebben a fordulóban, ahol mindhárom
lány évfolyamában a középmezőnyben végzett. Kimagasló munkájukkal hozzájárultak anyanyelvünk értékeinek megőrzéséhez, a digitális
kultúra fejlesztéséhez. Gratulálunk, további sikereket kívánunk.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
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Legyen minden nap a Föld napja!
Iskolánk pedagógiai programjának kiemelt pontja a teremtett világ
megőrzése, védelme. A tanórákon is alkalmazott programhoz a természetvédelemhez kapcsolódó jeles napokon való megemlékezéssel, akcióval erősítjük a jövő generációjának természettudatosságát, így járulva
hozzá bolygónk védelméhez.
Április 22-én hagyományosan a nyolcadik évfolyam fát ültetett, az
utánuk következő évfolyamokra bízva a gondozást, fejlesztve felelősségtudatukat. A Reál munkaközösség által meghirdetett rajzpályázat
alkotásaiból Tóth Sándorné és Palotainé Jánosi Krisztina készített kiállítást.
Iskolánk egyik legkörnyezettudatosabb programja az újrahasznosítás
jegyében a hulladékgyűjtés, amit ebben az évben szintén a Föld napjára terveztünk. Pénteken délután és szombaton délelőtt szorgoskodtak
diákjaink, iskolánk nevelői, dolgozói, szülők, nagyszülők és a város lakói, hogy élhetőbb környezetet teremtsünk, megtanítva gyermekeinknek a gondoskodás fontosságát. Köszönjük mindannyiuk munkáját!
Köszönjük a GAMESZ és Jáger József segítségét, a pakolásban a
helyszínen segítő apukáknak, hogy rászánták délelőttjüket, délutánjukat, és Lovász Dénesnek, hogy mindkét nap segítette munkájával a
hulladékgyűjtést. 
Kotánné Kovács Tímea
Fotó: Lovászné Török Mgdolna, Kotánné Kovács Tímea
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Ki mit tud? GÁLA
Az idei évben hagyományainkhoz hűen meg tudtuk rendezni a Ki
mit tud?-ot, amelybe minden felsős osztály és a legtöbb alsós osztály
benevezett. A járvány miatt azonban a Ki mit tud?-on csak az előadó
osztályok vehettek részt, pedig hagyományosan a szülők is megtekinthetik ezeket a produkciókat. A Liliom bálon sem tudtunk erre lehetőséget adni, ezért született meg az ötlet, hogy tavasszal, a járványveszély
elmúltával rendezzünk egy Gálát, ahol a szülők most már akadály nélkül megtekinthetik csemetéik produkcióit.
Április 28-án került sor az eseményre, mikor is 17.00 órától vártuk
a művelődési házban a szülőket, rokonokat, ismerősöket egy kellemes
délutánra, melyen az osztályok megmutathatják, hogy iskolába járni
nemcsak tanulást jelent, hanem képességeink kibontakoztatását, személyiségünk új oldalának feltárását egy szerető közösségben, akikkel ki
merünk állni egy produkcióval, és megmutatni, milyen sokoldalúak,
bátrak és szerencsések vagyunk, mert együtt játszhatunk. A Ki mit
tud? szűkebb közönsége után izgalom, de egyben ösztönzés is volt telt
ház előtt játszani, ami jól látszott az izgatott gyerekarcokon, de egyben
öröm is, bekukucskálni a függöny mögül, ott van-e anyu, apu. Fel
kellett eleveníteni a novemberre megtanult műveket, már április elején megkezdődtek a vidám hangulatú próbák, botladozva felidézve a

lépéseket, szerepeket, hogy 28-ára újra tökéletes legyen, s hogy a nagy
napon mindenki tökéleteset nyújtson a szeretett közönség előtt.
Az alsósok között voltak olyan osztályok, akik a sok hiányzás miatt
novemberben nem is tudták megmutatni, mivel készültek, így számukra még izgalmasabb volt, hiszen először léptek közönség elé. A 2.
a osztály meggyőzött minket, hogy gyermek volt, minden óriás, a 2. b
pedig egy fergeteges cha-cha-cha-val varázsolta el a közönséget, valamint iskolánk kiskórusa is most mutatkozott be először nyilvánosság
előtt egy kedves dallal. A színpadról mindenki elégedetten vonulhatott
le, hiszen minden produkció vastapsot kapott a lelkes közönségnek
köszönhetően, akik néha talán még jobban izgultak, mint a gyerekek,
de végül mindenki elégedetten és boldogan távozhatott egy jól sikerült
délután végén. Jó volt együtt lenni!
Köszönjük minden felkészítőnek és fellépőnek a kitartó és lelkes
munkát, az először fellépőknek, hogy nem adták fel a nehézségek miatt a készülést, a művelődési ház segítségét, Hornyák Péternek és Fekete Károlynak a hangosítást, amellyel már a próbák során is segítettek
minket.
Szöveg: Kotánné Kovács Tímea
Fotó: Glonczi Rudolf

Kémia emlékverseny

Húsvétra készültünk

A nagykanizsai Soós Természettudományi Tehetségműhely
évek óta meghirdeti a Szebenyi
Mária kémia emlékversenyt hazai és külhoni általános- és középiskolás diákok számára. Idén
iskolánk hat tanulója regisztrált
be a versenyre, és a négy online
forduló teljesítménye alapján
négy tanulónkat hívták meg az ötödik, jelenléti fordulóra 2022. április 20-án 11 órára. Betegség miatt csak három fő tudta képviselni
iskolánkat: Borbély Noémi, Mezei Lili és Péter Laura – 7. a osztályos
tanulók. Egy elméleti feladatsort és egy laborgyakorlatos kísérletsort
kellett megoldaniuk, melyek eredményéről később kapunk csak információt. Köszönjük Péter Ferencnek, hogy szabadidejéből áldozott a
diákok versenyhelyszínének eléréséhez!
Kép és szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó

Lezárult a farsangi szezon, és elkezdődött a böjt, a húsimádók embert próbáló időszaka. Így iskolánkban márciusban, a reál munkaközösségünk technika tanárai: Halmainé
Hegedűs Mária és Tóth Sándorné, a
DÖK támogatásával meghirdette a húsvéti böjti receptek gyűjtését képekkel.
Ennek beadási határideje április 8-a volt.
A tanulók sorra hozták be a jobbnál jobb
ételek receptjeit képekkel együtt. Sőt
voltak olyanok is, akik elkészítették az
ételt, és ennek a mozzanatait fotózták le
és hozták be nekünk. Ezekből a képekből
és receptötletekből egy kiállítást készítettünk az iskolánkban. Segítve a húsos
ételeket kedvelőknek, hogy lássák, van
húsmentes étel a salátán túl is.
Kép és szöveg: Tóth Sándorné

10

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2022/5

ISKOLAI HÍREK
Bűvösvölgyi kirándulás
Pénz7 2022
Ismét megrendezésre került a pénzügyi és vállalkozói témahét egész
a média világába
2022. április 25-én iskolánk nyolcadikos évfolyamának 32 tanulója
4 kísérő tanár felügyeletével látogatott el a Bűvösvölgy médiaértés- és
oktató központba, ahol élményközpontú foglalkozásokon vettek részt
a tudatos médiahasználatért. Az egész napos programra autóbusszal
utaztunk, melynek megszervezését és költségét a központ vállalta.
A diákok 8 fős csoportokba osztva, forgószínpad-szerűen a jól felszerelt stúdiókban betekinthettek az írott sajtó, a rádiózás, a filmezés, valamint az esti híradók színes világába. A filmes foglalkozáson a
gyerekek egy akciójelenet felvételét találták ki, s a szerepek kiosztását
követően a filmforgatás minden mozzanatát közösen élték végig.

Központi szerepet kapott egy járműmakett, egy narancssárga Polski
Fiat is, amely egy autós üldözéses jelenet eszközéül szolgált. Az utómunka során előre rögzített snittekkel és zenével tehették teljessé az
alkotásukat. Kipróbálhatták magazinok szerkesztését is, mely során
önállóan választottak témát, majd címlapot szerkesztettek, s közben
megtanulták, hogy arra is figyeljenek, hogy a lapban megjelenő képek és feliratok összhangban legyenek egymással. Profi hangstúdióban
az oktatók segítségével a gyerekek saját rádióműsort készítettek, különféle rádiós szerepkörökben próbálhatták ki magukat. Megtapasztalhatták a híradókészítést, melynek témája az okostelefonok iskolai
használata volt. Riporterként, interjúalanyként, szakértőként, illetve
az utca embereként is szerepelhettek a diákok ebben a feladatban.
Foglalkoztak a reklámmal, melynek során megismerték a kereskedelmi
kommunikáció alapvető elemeit a célcsoporttól az üzenetig. Közösen,
csapatmunkában reklámot állítottak össze kész felvételekből saját kreatív elképzeléseik szerint egy általuk választott termékhez.
Fontos, hogy a gyerekek tisztában legyenek az internet biztonságos
használatának feltételeivel, a kockázatokkal és veszélyekkel. A lányok
és fiúk külön csoportokban az internet veszélyeiről, az online zaklatás
kérdésköreiről beszélgettek a központ oktatóival.
Tartalmas, élményekben gazdag napot töltöttünk el a központban,
a diákok nagyon élvezték a szórakoztató és hasznos foglalkozásokat, és
rengeteg élménnyel gazdagodva tértek haza.
Kép és szöveg: Vargáné Dobák Tünde szervező tanár

Magyarországon az iskolákban. Idén a Pénz7 időpontja: 2022. március 7-11. között volt. A mi iskolánk ezt az időpontot még ki is bővítette, hiszen egész márciusban ezzel a programmal foglalkoztunk.
Külön-külön évfolyamonként technika- és matematikaórákon is. A
matematikaórákon Balogh Zsuzsanna, Erdősné Dudás Krisztina és
Gulyás Imre ismertette meg a diákokkal a pénzügyi alapfogalmakat
példák segítségével. Technikaórákon csoportos foglalkozások voltak,
s versenyszerűen dolgoztuk fel a témát Halmainé Hegedűs Mária és
Tóth Sándorné vezetésével. A témahéten pénzügyi tervezés - megtakarítás ismereteivel foglalkoztunk. 5-8. osztályosok számára a tananyagok: „Takarékoskodni jó: Zsebedben a jövőd! és Játsszunk bankot!”
A programsorozat célja, hogy a
fiatalok tudatosabban kezeljék
pénzügyeiket, megbízható forrásból származó, a hétköznapi
életben is hasznosítható ismeretekhez jussanak a gazdaság és a
pénzvilág működéséről.
Kép: Halmainé Hegedűs Mária és Tóth Sándorné
Szöveg: Tóth Sándorné

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóját március 7-én
rendezték meg. A járvány miatt az iskolánk épületén belül kellett lebonyolítani a versenyt a megszokott jászberényi helyszín helyett.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében több száz résztvevő gyermek közül:
5. évfolyam:
20. helyezett: Bohoni Ádám 5. a
55. helyezett: Hurubán Dusán 5. a
127. helyezett: Kis Gergő 5. a
130. helyezett: Sinkovics Máté János 5. a
134. helyezett: Takács Ábel Tamás 5. a
Felkészítő tanáruk: Erdősné Dudás Krisztina
A 6. évfolyamot Majloki Lorena
6. a és Szabó Anna 6. a osztályos
tanulók képviselték. A középmezőnyben végeztek. Felkészítő tanáruk Balogh Zsuzsanna volt.
A 7. évfolyamosak közül iskolánkat képviselték: Kiss Vivien 7. c,
Borbély Noémi 7. a, Nagy Kornél
7. c, Himpelmann Jázmin 7. b,
Lengyel Áron 7. b, Mezei Lili 7. a, Péter Laura 7. a, Kurunczi Réka 7.
a osztályos tanulók. A középmezőnyben végeztek. Felkészítő tanáruk
Gulyás Imre volt.
A 8. évfolyamot képviselő diákjaink is a középmezőnyben végeztek.
Dósa Kira 8. b, Polatschek Dominik 8. a (felkészítő tanáruk: Balogh
Zsuzsanna), Hurubán Zalán 8. a, Magyar Balázs 8. a, Berényi Bianka
8. b, Klippán Kata 8. b, Hangya Fruzsina 8. b (felkészítő tanáruk:
Szöveg: Tóth Sándorné
Gulyás Imre).
Kép: Gulyás Imre
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Mesetábortól a Virgoncig – 24 év, 25 tábor 1. rész
1998-ban a Kovács Andrásné Rozika néni által szervezett
képzés keretében jött hozzánk
Józsa Kata drámapedagógus,
és mutatta be a Kecskeméti
Ifjúsági Otthon fantáziatáborait. 35 évesen csodálkoztam
rá, hogy milyen jó lenne egy
hasonló a jászfényszarui gyerekeknek is. Mindenféle előképzettség nélkül, de óriási
hittel, bizalommal, lelkesedéssel kezdtem hozzá a szervezőtársak verbuválásához, a
költségek kalkulálásához, a
pályázati lehetőségek felkutatáshoz, és persze a népszerűsítéshez, akkor még csak az alsó tagozatban
a felállt szervezőgárda segítségével. A táborhely adott volt, hisz előző
évben jártam ott. Megkezdődött a programok tervezése, ami mindig
egy csodálatos folyamat. 37 kisgyermekkel indultunk el Cserépváraljára. Olyannyira mást akartunk, és olyannyira értéket adni, hogy például gépzene az utolsó este jött elő. Volt viszont mese, alkotás (egyik éjjel
mi felnőttek hajnali 3-ig készítettünk egy boszorkányt, és vittük ki az
erdőbe, hogy reggel majd a helyére kerülhessen), csodák, Mangó óriás,
múzeumok, túrák, nagy közös éneklések (Somvirág, somvirág, aranysárga a világ… szinte hallom), kenyérsütés szeretet kovásszal, csodálatos záró vacsora a feldíszített kápolna-étkezőben, rap és más stílusú
szobaszemle értékelők. Egy egészen új típusú tábor bontott szárnyat
akkor. Vittük magunkkal az előző este felforralt és lehűtött felajánlás tejet… nem volt KÖJÁL ellenőrzés. Álmomban sem gondoltam
volna, hogy 24 év után emlékezhetek és készülhetek a hármunknak
(Bordásné Kovács Katalin és Fózer Tiborné, következő évtől Lovászné
Török Magdolna) jubileumi, 25. táborra. Természetesen nem szeretném felsorolni az évenkénti eseményeket, inkább az emlékekből, élményekből szemezgetnék, amik számomra nem felejthetők.
Szanticskáról mindig az jut elsőként eszünkbe, hogy a buszra feljött
egy plusz gyerek, és mikor szálltunk le, a valaha berepülőpilóta Pál
István kérdésére, hogy Jászfényszarun keresnek egy gyereket, nem hoztuk-e el esetleg, válaszoltam, hogy „Biztos, hogy nem!”.

Erre megszólalt a hátam mögött több gyerek is, „De! Éva
néni, itt van!” Akkor nem volt
ez annyira vidám, azóta egyik
kedvenc anekdotánkká lett ez
a történet. Ennek köszönhetően már nemcsak névsort olvasunk, számolunk is mindig. És
persze itt vetettünk először és
utoljára vályogot, és csúzlit is
készítettünk.
Kisgyónbányán honfoglaló
magyarokként a vége felé éppen István királyt fogadtuk
teljes díszben (régiek emlékezhetnek, hogy a másodiktól a
15. mesetáborig mindig segítette merülésünket a korban és a témában
a jelmez) amikor óriási eső zúdult ránk. Senki sem futott el, méltóságteljesen álltunk és éppen imádkoztunk, mint megtérített keresztények.
Ma is libabőrös leszek… elállt az eső, szűnt a vihar. Ott énekeltük először és azóta minden záráskor a Kell még egy szó című dalt.
Nagyvisnyón rögtön háromnapos esős idővel küzdöttünk, itt „eltűnt” Z, azaz Zita néni (táboros szervezőtársunknak lakodalomba
kellett hazajönnie), és csak másnap este került elő, óriási izgalmak közepette sikerült megtalálni és megmenteni.
A János vitéz daljátékra a gyerekek saras ruháit, cipőit mostuk, tisztogattuk, szárítgattuk végre már a napon, hogy legalább az ünnepi
díszbe öltöztetett lelkünk mellett tisztán is jelenhessünk meg a Líceum
udvarán.
2002-ben Salgóbányán a szülők kitettek magukért, volt, aki varratott reneszánsz ruhát a korhűség miatt. Itt reneszánsz táncot lejtettünk
az ebédlőben, és akik rosszat cselekedtek, kaloda büntit kaptak. Ezt
itthonról, elkészítve vittük egyik szervezőtársunk férjének köszönhetően. Ekkor jubiláltunk! Ötödik! Ezen év őszén, mint sikeres pályázók,
Bordásné Kovács Katalin szervezőtársammal meghívást kaptunk Máriapócsra, ahol bemutathattuk a céljainkat, a módszereinket, az eszközeinket, és Juhász Imre atya azt mondta nekünk: „Ti pre evangelizáltok”. Óriási elismerésként hangzott akkor is, és azóta is, ha eszembe jut.

Basa Éva

Anyák napja a templomban

A víz világnapja

Május elsején apró ajándékkal és versekkel, énekkel, mosollyal, hálás
szívvel köszöntötték a 6. évfolyam tanulói, valamint Polatschek Réka
5. b és Csesznyik Fanni 8. b osztályos tanuló az édesanyákat Ratkó
József Zsoltárával kérve:
„Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
adassék könny is, hogy kibírják,
Szöveg: Kotánné Kovács Tímea
a világ összegyűjtött kínját.”
Fotó: Lovászné Török Magdolna

A víz világnapja minden év március 22-én megtartott esemény. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz
fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. A világnapot
1992-ben, a Rio de Janeiróban tartott nemzetközi Környezet és Fejlődés konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése, és
először egy évvel később, 1993-ban tartották.
2022. március 22-én reggel az iskolarádióban tartottunk egy rövid
megemlékezést, majd megnyitottuk a gyermekek által rajz- és technikaórákon készített munkákból az iskola előterében lévő kiállítást
az adott témához. A rajzos munkákat Maldrik Gáborral, a technikai
munkákat pedig Tóth Sándornéval készítették a tanulók. A víz fontosságára hívtuk fel a figyelmet földrajz, kémia és biológia órákon is.
Az említett tantárgyakból a szakos tanárok, Palotainé Jánosi Krisztina, Mészárosné Dobák Ildikó, Tóth Sándorné totókat állítottak össze,
amiket a gyerekek kitöltöttek, megfelelő kutatómunka után. A legsikeresebb tanulók jutalomban részesültek. Nagyon sok gyermeket sikerült így megmozgatnunk, és a játékos totókkal a figyelmüket felhívni,
Kép és szöveg: Tóth Sándorné
az ismereteiket bővíteni.
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FÁSÍTÁSI PROGRAM – 2022
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 legnagyobb.
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 fehéressárga, 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 hőmérsékletingadozását jól tűri.
Szilva – Stanley

Érési ideje augusztus
vége – szeptember eleje. A világon az egyik
legelterjedtebb fajta.
Gyümölcse közepesen
nagy vagy nagyméretű,
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) sötétbordóra 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
illatos 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,
sötétrózsaszín
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 magas,
terjedő, vékony ágú
lombhullató cserje.
Fehéres rózsaszín virágai nem feltűnőek,
júniusban, 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 14. oldalon)
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(folytatás a 13. oldalról)
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.

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!

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.

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. Májusjúniusban hozza kezdetben zöldesfehér, majd
hófehér, gömb alakú, hógolyóra emlékeztető
virágzatát. Lombozata ősszel narancsvörösre
színeződik. Napos helyen dúsan virágzik.

Japán Vérborbolya
– Berberis Thunbergii Atropurpurea
1,5-2 méter magasra is
megnövő lombhullató
díszcserje tavasszal 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.
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 is jól
tűri. A városi klímát jól tűri.
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.

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 cmes nagyságot. Kezdeti években
főleg függőlegesen nő. Kéthárom héttel később kezd
virágozni, mint sok más magnólia elkerülve
ezzel a késő tavaszi fagyok okozta károkat.

Közönséges mogyoró – Corylus avellana
Többnyire bokor. Kedveli a nyirkos talajt, a
napos fekvést. Sekélyen
gyökeresedik. Jól termeszthető homokos, vályogos vagy agyagos talajokon egyaránt. A durva
homok és a nehéz agyag azonban nem alkalmas számára. Szereti a jó vízgazdálkodású
talajokat. Az extrém hidegek károsíthatják. A
barkák -16 -20 C-fokon elfagyhatnak. A mogyoró optimális termőhelyen, megfelelő tápanyagellátás mellett elérheti a kb. 8 méteres
magasságot és a 9 méteres szélességet.
Fürtös fanyarka – Amelanchier spicata
3-4 méter magas bokor.
Nyáron is fényes ovális levelei ősszel narancspirossá
válnak. Virágzás után
tömegesen nevel ehető
vörös, pici gyümölcsöket,
melyek megérve sötétkék,
fekete színűek (áfonyához hasonló). Fagytűrő
növény. Jól tűri a metszést. Vékony vesszejű,
igénytelen bokor.

Örökzöld
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.

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.

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, világoszöld színűek. Napos, félárnyékos helyet,
rendszeres öntözést igényel.

Kislevelű hárs – Tilia cordata
Lombhullató fa, jellemző magassága kifejlett korában 15-20
méter. Lombkoronája
szabályos. Dús, kúp alakú 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.

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 méteresek,
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. A
napos, félárnyékos fekvést kedveli.
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Élő sövényként ültessük 2 sorba cikk-cakk
formában, térelválasztóként elég 1 sorban.
Ültetési távolsága 25-30 cm.
Kék kúszó henyeboróka
– Juniperus horizontalis Blue Chip
Feltűnően
szép,
ezüstöskék 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.
Leylandi ciprus – Cupressocyparis leylandii
Napos–félárnyékos környezetet kíván, napi minimum 6 órai napsütésre
van szüksége. Talajra nem
igényes. Jól bírja a szárazságot, ültetésekor szükséges a
bőséges öntözés. Gyors növekedésre képes, évente akár 50-100 cm-rel is
magasabb lehet. Növekedését serkenthetjük,
illetve kordában tarthatjuk a rendszeres nyírással. Sövénynek is kitűnő.

Szőnyeg madárbirs
– Cotoneaster dammeri Eichholz
A szőnyeg madárbirs 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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Idén is növényesítés!
9. éve folyamatos lehetőség a jászfényszaruiaknak
Az önkormányzat 2022-ben is folytatja a 2014-ben megkezdett, jól bevált
lakossági fásítási programját. A lakosság körében rendkívül népszerű program
kiemelt figyelmet kap az önkormányzat részéről.
Az írásbeli igénylés alapján az önkormányzat ingyenesen biztosítja a növényeket, a lakosok pedig elültetik és gondozzák.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022-ben újra meghirdeti a hagyományos fásítási akcióját gyümölcsfákra, dísznövényekre és rózsákra.
Gyümölcsfa:
Lakóingatlanonként (az eddigi gyümölcsfaosztásokat 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.
Dísznövények, zöld növények:
Ingatlanonként maximum 5 db igényelhető. Lehet telken belülre vagy utcára
ültetni. Kivételt képez a fagyal, melyből maximum 200 db igényelhető (1 db
zöldnövény 40 db fagyalt jelent. Ha valaki igényel 3 db dísznövényt, még 2 dbra van lehetősége, s ha fagyalt szeretne azok helyett, akkor 2 x 40 db-ra, vagyis
80 db-ra van lehetősége).
További kivétel a kislevelű hársfa igénylése, 5 db igényelhető dísznövényből
maximum 1 db lehet a kislevelű hársfa.
Rózsa:
„Jászfényszaru – Rózsák városa” szlogennel meghirdetett rózsák igénylése is
folytatódik 2022-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 csak formanyomtatványon és csak személyesen vagy megbízott útján lehet leadni a Városházán.

FONTOS: amelyik igénylő lapon 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, mivel ha osztás előtt nem tudjuk telefonon elérni, az osztásról nem tudjuk tájékoztatni!)
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.
· Gyümölcsfa és rózsa tekintetében az önkormányzatnál pontos lista áll rendelkezésre, hogy ki, mit és melyik évben igényelt az adott ingatlanra. Ezek a
rendelés leadásakor egyeztetésre kerülnek a leadóval. Kérésre az eddig igényelt
gyümölcsfákról és rózsákról adunk információt.
· 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 2022. novemberében kerül sor.
A kérelmek beadásának időpontja:
2022. június 1-től 2022. szeptember 16-ig.
A kérelmek beadásának módja: Kizárólag személyesen vagy megbízott
útján a Városháza II. emeletén a Projektirodában munkaidőben lehet leadni
az igénylést.
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 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 – 2022

„Jászfényszaru – Rózsák városa”
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Az 50 éves Fortuna Együttes történetéből – 5
Az elmúlt 50 évben sokféle emlékezetes, évtizedeken átívelő rendezvényt szerveztünk. Minden hónapban felelevenítek néhányat közülük,
amelyik illik a „naptárhoz” is.
A régi rendszerben május 1-jén rendeztek
majálisokat, aminek a szórakoztató népünnepély jellege mögött a politikai háttér is megjelent, igaz, az én fiatalkoromban egyre kevésbé erőltetetten. Volt azonban akkoriban Jászfényszarun a Fortuna által rendezett másik majális
is, ami kizárólag a színjátszásról szólt. Nézzük, hogyan is történt ez 38
évvel ezelőtt!
SZÍNJÁTSZÓ MAJÁLIS
(Részlet az 1990-ben írt szakdolgozatomból.)
Május utolsó vasárnapján színjátszó majálist rendeznek a színjátszók.
1984.május 27-én hatodik alkalommal alakították ki a vadászház
mellett, zöldben pompázó
hangulatos környezetben az
alkalmi szabadtéri színházat. A vadászházat a Napsugarak takarították ki. A
sátrakat, a főzéshez szükséges
előkészületeket, a dobogókat,
a majális hangulatát biztosító dekorációkat, a rendező
és vendéglátó szerepét a Fortuna vállalta. A szülők főztek, sütöttek. A Kalapgyár
és a Béke tsz. adta a szállító
eszközöket. A község lótulajdonosai gondoskodtak a meghívott együttesek
fölpántlikázott lovas kocsin történő kiszállításáról.
Kora délelőttől késő délutánig folytak a bemutatók, melyet baráti eszmecsere követett a színjátszás eseményeiről és problémáiról.
A nézőket zsíros kenyérrel, zöldhagymával, teával kínálták. A bemutatók után jólesett a bográcsban főtt paprikáskrumpli, a palacsinta, a fánk.
Délután sokan táncoltak, vetélkedőn vettek részt, vagy csak egyszerűen
élvezték családjukkal az erdei levegőt, sétáltak, játszottak gyerekeikkel.
200 színjátszó, 50 egyéb vendég és 350 falusi néző vett részt ezen a
majálison. Ez a nap igazán népünnepély volt a falu számára.”
Ennyi áll a visszaemlékezésemben. A színjátszó majálisok hagyománya nem maradt fenn. A lovas kocsik eltűnésével és a társadalmi
munka vállalásának csökkenésével valahogy megváltozott a világ. Az
amatőr színjátszás hanyatlásával egyre kevesebb vendégcsoport tudott
eljönni, az erdei szabadtéri helyszín nagyon időjárásfüggő volt, s nem
volt más alternatívája. Nem volt elég emberi és anyagi erőforrás a folytatáshoz. De nem szomorkodhatunk, mert van Jászfényszarun májusban mostanában elég sok nívós program. A művelődési ház kiemelkedő rendezvénye a gyereknap, mely szintén tömegeket mozgat meg.
Kovács Tímea drámapedagógus,
a jászfényszarui színjátszók művészeti vezetője
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Városnap május elsején
Nagy várakozás előzte meg az idei
május elsejei városnapot, hiszen a
korlátozások miatt már több mint
2 éve nem ünnepelhettek és nem
szórakozhattak együtt ez alkalomból a jászfényszaruiak. És amilyen
nagy volt a várakozás, olyan nagy
lett a hangulat és a vidámság! Nagyon jó volt a helyszín, kiválóak
voltak a programok, és a jó Isten
ragyogó időjárással ajándékozott
meg bennünket. A napnak megadta az alaplendületét és pezsgését a
kerékpáros teljesítménytúra, mely
nagyon jókedvű, aktív család- és
közösségépítő programja volt a fesztiválnak, s igazi kihívást is jelentett
mind a 311 résztvevő számára. Az
amatőr szkanderverseny csak fokozta a vidám, lendületes hangulatot.
Remekül hozzájárult a május elsejei életérzéshez. Nem csalódtunk a
jászfényszaruiakban, voltak ám bőven bevállalósok nemcsak a férfiak között, hanem a nők és a gyerekek köréből is! Mindezek mellett
folyamatosan működött a „Gyereksziget” rendkívül sokszínű, változatos programkínálatával. A városnapunk hagyományos élőzenés ébresztővel indult, és egy rendkívül színvonalas, igazi fergeteges Bagossy
Brothers koncerttel zárult. Boldogság volt a nap mindenkinek, résztvevőnek, rendezőnek!
Néhány gondolat még a helyszínről. Folynak a munkálatok a végleges fesztiváltér kialakítása kapcsán, így paradoxnak tűnik az észrevétel,
miszerint a május elsejei fesztiválunk helyszínét ez évben megtaláltuk.
Nagyon jó ötletnek bizonyult két terület hozzákapcsolása a Rimóczi-

kastély parkjához. Az egyik ilyen
terület az ivókút körüli park volt.
Adventkor a rénszarvas szán volt
itt felállítva, mindenki örömére és
gyönyörűségére. Május elsején a
kerékpáros teljesítménytúra versenyközpontjának adott nagyon
szép helyszínt. Másik hozzákapcsolt
terület a Szent Család térhez tartozó
egyirányú utca volt. Itt helyezkedett
el az árusok utcája. Így mindennek
volt helye. A gyermekprogramok
nagy része hűs árnyat adó lombok
alatt zajlott, elfért a nagyszínpad,
és elfért a koncertező tömeg. Volt
sok szép zöld árnyas terület, és volt
kellő mennyiségű térköves rész is. A
kerékpár teljesítménytúrát is sikerült itt lebonyolítani, és a szkanderverseny is mindenhez közel volt.
Hálásan köszönjük az önkéntesek
nélkülözhetetlen segítségét: a segítő
apukáknak, anyukáknak, középiskolás
diákoknak, a védőnőknek, nyugdíjas
hölgyeknek, a kézilabda szakosztályunk
felnőtt hölgy tagjainak. Köszönjük a
rendőreinknek és a polgárőreinknek a
rendkívül lelkiismeretesen és precízen
átgondolt és lebonyolított útvonalat és
helyszínt biztosító munkáját. Köszönjük
a GAMESZ munkatársainak tapasztalt
és lelkes feladatellátását.

A II. Jászfényszarui családi és egyéni kerékpáros teljesítménytúra
eredményei
Családi kategóriában:
I. Kele család – (Kele János, Kele Bálint)
II. Nyers cycling – (Nyers Milán,
Nyers Olívia)
III. Sanda banda – (Horváth Szabolcs,
Horváth Csenger Lénárd)
Egyéni kategóriában:
Férfi 0-16 éves korig:
I. Kele Bálint
II. Horváth Csenger Lénárd
III. Tanczikó Bence
Nő 0-16 éves korig:
I. Polatschek Réka
II. Kiss Enikő
III. Bólya- Kovács Kincső
Férfi 17-50 éves korig:
I. Lipkovics Bence
II. Tóth Gábor
III. Pazsitka Péter

Nő 17-50 éves korig:
I. Urbán Anita
II. Pangl Bettina
III. Tóthné Nagy Zsuzsanna
Férfi 51 éves kor felettiek:
I. Kele János
II. Mocsár János
III. Virág Attila
Nő 51év felettiek:
I. Furucz Imréné
II. Ónodiné Székfy Ágnes
III. Barócsiné Kovács Zsuzsanna
Az Amatőr szkanderverseny eredményei
Gyermek – fiú korcsoportban:
I. Szobácsi Márton
II. Melegh Zoltán
III. Szobácsi Bertalan

Junior korcsoportban:
I. Dömötör Alexa
II. Bólya -Kovács Kincső
III. Dávid Levente
Férfi könnyűsúlyú kategóriában:
I Lukács Zoltán
II. Balázs Árpád
III. Szabó Gergő
Férfi nehézsúlyú kategóriában:
I. Matányi Viktor
II. Kátai Tibor
III. Sánta Dániel
Felnőtt nők korcsoprtjában:
I. Nyers Olívia
II. Mózes Szintia
III. Dömök Alexa
Palásthy Pál programfelelős
Fotók: Glonczi Rudolf
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Fotók: Glonczi Rudolf, Katinka
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Versmondóink sikerei

Nagy Tímea Zsóka
a ferencvárosi verseny elődöntőjében

A költészet napja mindig ráirányítja a figyelmet gazdag irodalmunklönösen akkor, ha
ra, kü
versmondó versenyekhez
is kötődik.
Nagy Tímea Zsóka a
Ferencvárosi Művelődési
Központ által rendezett
országos József Attila versenyen középiskolás kategóriában nagyszerű teljesítményével bejutott az
április 9-i országos döntőbe, ezzel a legjobb 10 közé
jutott! Sikerrel szerepelt
április 8-án az aszódi és
április 11-én a jászdózsai
versmondó versenyeken
is. Eredményeit, melyekhez szívből gratulálunk,
fokozza, hogy mindenhol
más-más verssel mutatkozott be.

A Jász-Nagykun megyei versmondó versenyen Jászdózsán Polatschek
Réka, Farmosi Jázmin, Török Szonja, Berze Rozi és Ács Veronika is
részt vett, s teljesítményükkel méltán öregbítették Jászfényszaru hírnevét. A lelkes felkészülés eredményeként Rozi kategóriájában 2.
helyezést ért el, míg Szonja különdíjban részesült. Nagyon büszkék
Katinka
vagyunk rájuk!

A fényszarui csapat Jászdózsán

20

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2022/5

Fesztiválsikerek az Iglicénél
Május 7-8-án Tatabányán a Forgórózsa Örökség gyermek- és ifjúsági néptáncfesztiválon járt
az Iglice Gyermeknéptánc Együttes, az ifjúsági táncegyüttes, valamint az együttes szólistái.
A versenyprogramon az iglicések csíkszentdomokosi, szilágysági és madocsai táncokat táncoltak, míg a szólisták jászsági és somogyi táncokat mutattak be a négytagú rangos zsűrinek.
Nem volt könnyű helyzetük a táncosoknak, hisz a délelőtti és délutáni versenyprogramban
majd 50 produkció mutatkozott be. A fesztiválon nagyon szép eredmények születtek: Iglice Gyermeknéptánc Együttes – Csíkszentdomokosi táncok – arany minősítés, Iglice ifjúsági
táncegyüttes – Madocsai táncok – arany minősítés, Matányi Hunor – Mezei Mirella – arany
minősítés, Iglice Gyermeknéptánc Együttes – „megölellek, megcsókollak” táncok Szilágyságból – ezüst minősítés, Benedek Benett – Mészáros Nóra – ezüst minősítés, Bálint Atilla
– Sultis Rebeka – ezüst minősítés, Sinkovics
Máté – Bató Emma – ezüst minősítés. Ezeken
felül egy koreográfiai különdíjat is elhozott az
együttes! Az örömteli eredményhirdetés után
táncházzal zárták az estét a táncosok! Köszönjük a támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor Alapnak, valamint
Jászfényszaru város Önkormányzatának, akik
nélkül ezek a szép eredmények nem születhettek volna meg! Kép és szöveg: Péter Szilárd

Kalandozók napja jótékony hangulatban
Három év várakozás után újra visszatért a jászfényszarui Lumina
Cornu Klub versenye, a Kalandozók Napja. A magyar M.A.G.U.S.
szerepjáték egyik legnagyobb hazai találkozója, idén több dolog miatt
is különleges volt. Részben mert újra vendégül láthatták az ikonikus
magyar rpg szerelmeseit, közben elmesélt történetünk lazán kapcsolódik a LUMINA LARP élő szerepjáték tábor, augusztusban érkező
legendáriumához. A kiadó is találkozott a rajongókkal és még jótékony gyűjtést is szerveztek a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány
munkáját segítve.
Akár ebben a felvezetőben is össze lehetne foglalni tömören a szombati Kalandozók Napja versenyt, melynek tengeri története, kihívások elé állította az ország különböző pontjairól összesereglett szerepjátékosokat és karaktereiket. Az ország két patinás rpg csoportjának
(Lumina Cornu Klub és a Kalandozók Egyesület) összefogásából született M.A.G.U.S. találkozó, több mint 150 résztvevővel és 22 csa-

pattal zajlott Jászfényszarun, május 7-én, szombaton. A házigazda, a
17 éve alapított Lumina Cornu szerepjátékos közösség (a város és a
helyet adó művelődési ház folyamatos támogatásának köszönhetően)
a kihagyott covidos évek ellenére nagy lendülettel szervezi idei játékos
programjait.
Az új együttműködéseknek köszönhetően a versenyt kiegészítő programok is színesítették. M.A.G.U.S. kártyákat díszítő, fantasy festményekből láthattunk kiállítást a Fekete Határ Szindikátusa jóvoltából,
mely remekül illeszkedett a díszített miliőhöz, illetve a Delta Vision
kiadó prominensei is beszélgettek a M.A.G.U.S. rajongókkal 1 órás
eszmecserén.
A Nyolc harangszó című modul, egy izgalmas kalózviszály történeti
megoldását várta a változatos korosztályú játékosoktól, akiket a független zsűri értékelt. Szabó Péter/ Eric Van Dien, Molnár Gábor/John
J. Sherwood és Kornya Zsolt/Raoul Renier, a M.A.G.U.S. irodalom
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fontos alakjai, akik a 8 órás játékidő után gyors eredményt hoztak.
Az első helyezett csapattá a Koponyatolvajokat emelte a zsűri, a legnagyobb, legviccesebb hibáért járó Epic Fail díjat Fülöp András kapta.
A legjobb kalandmester Menich Zoltán lett, aki több mint 3 évtizedes
tapasztalattal rendelkező szerepjátékos. A „Legjobb szerepjátékos” elismerést és ezzel az „Erő Kesztyűje Ura” címet Nagy Andor szerezte meg.
A korosztályoknál csak a személyes történetek voltak változatosabbak. Többen évtizedes kihagyás után kezdtek újra játszani. Néhányan
saját gyermekeikkel együtt játszottak, míg akadtak 2 évtizede folyamatosan együtt szerepjátékozó csapatok is. A szervezők és támogatók
jóvoltából a versenyről mindenki ajándékkal távozhatott, és a legjobb
esetben telis-teli itt szerzett játékosi és közösségi élményekkel.
Bátran kijelenthetjük, hogy a Kalandozók Napján maradéktalanul
megvalósultak a Lumina Cornu Klub jelszavai: „KÖZÖSSÉG, TAErdei Gábor
LÁLKOZÁS, JÁTÉK, ÉLMÉNY”!
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kérdeztek is tőlük, s egyénileg is kértek segítséget. A vacsoraszünetet
követően, amíg a zsűri tanácskozott, Illés Gergő zenész osztotta meg a
70 fős közönséggel saját dalait, többnyire megzenésített verseket.
A népes mezőnyből az alábbi versmondók kaptak díjat, s egyben
könyvjutalmat.
10 év alatti kategóriában: Gulyás Hanna Hatvanból „A karakterek
megformálásáért”, Borbély Zelina Hatvanból „A bátor előadásmódért” és Gajdos Márta Jászboldogházáról „A legjobb versmondásért”.

Végre újra a vers bűvöletében
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár a járványhelyzet miatt
két éve újabb és újabb időpontok kitűzésével igyekezett megszervezni
a XII. Jász Fény vers-és prózamondó találkozót. Végre 2022. április 28án délután 15 órai kezdettel meg is valósulhatott a rangos találkozó,
amely több országos verseny elődöntője is volt egyben. A találkozót
Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének néhai elnöke és Kovács Andrásné, a színjátszó csoportjaink néhai vezetőjének emlékére
ajánlottuk.

A rendezvény fővédnöke – mint eddig mindig – Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester volt, aki a megnyitón szimbolikus gyertyagyújtással is emlékezett a szakmai elődökre, majd köszöntötte a résztvevőket. Bordásné Kovács Katalin, a művelődési ház igazgatója, a program
főszervezője felvezetése után Nagy Tímea Zsóka színjátszó, versmondó
vezette le a bemutatkozások sorát.
Hatvanból, Herédről, Kistarcsáról, Jászboldogházáról, Pusztamonostorról, Jásztelekről és természetesen a városunkból érkezett 35
versmondó osztotta meg velünk kedvenc költeményét, meséjét Jászfényszarun. A kezdő elsősöktől a 91 éves szépkorúig szinte minden
generáció képviseltette magát, amely – amint azt a zsűri is kiemelte
– különös erénye találkozónknak, hiszen a kicsik láthatják, hová lehet
fejlődni ebben az előadóművészeti ágban, s egymástól tanulhatunk a
legtöbbet. A zsűri tagjai: Wiegmann Alfréd a Magyar Versmondók
Egyesülete képviseletében, Csomor Csilla színművész és Erdei Gábor
színész, televíziós műsorvezető a díjkiosztó előtt kis csoportokban
szakmai értékeléssel és tanácsokkal segítették a fellépőket, akik bátran

5-6. osztályos kategóriában: Balogh Andzselo András Hatvanból
„Színes, hangulatos előadásmódért”, Polatschek Réka Jászfényszaruból
„Hangulatos előadásmódért”, Zsámboki Hanna Lujza Jászfényszaruból „Színpadi jelenlétért”, Török Szonja „Egyéniségéhez illő versválasztásért”.
7-8. osztályos kategóriában: Laczkó Levente Pusztamonostorról
„Humoros előadásmódért”, Hangya Fruzsina Jászfényszaruból „Meggyőző jelenlétért”, Hurubán Zalán Jászfényszaruból „Megteremtett
atmoszféráért”.
Középiskolásoktól Nagy Tímea Zsóka „Hangulatteremtő, hiteles
tolmácsolásért”. Felnőttektől Mészáros János 91 éves szépkorú Pusztamonostorról „A vers szeretetéért”, Borbély Mihály Kistarcsáról pedig
a mezőny legjobbjaként „Mélyen átélt művészi tolmácsolásért” kapott
díjat, s egyben meghívást is az országos Radnóti Gálára.
Gulyás Hanna és Balogh Andzselo András továbbjutott a „Táltos
Világ” országos mesemondó verseny döntőjébe. A „Regősök húrján”
országos döntőjébe Balogh Andzselo, Laczkó Levente és Hurubán Zalán jutott tovább. Gratulálunk a sikerükhöz!
Ezen a találkozón azonban mindenki gazdagodott. A hasonló érdeklődésű emberek egymásra találtak, kapcsolatokat építettek, az előadók
szakami tanácsokat kaptak. Köszönet a szervezésben, lebonyolításban
közreműködő könyvtáros, közösségszervező és
technikai dolgozó kollégáknak! A program megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap pályázati
támogatása tette lehetővé.
Kép és szöveg: Katinka

Masni, Csini és társaik
Jászfényszarun
Az illusztrációk világába invitálta a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság az érdeklődőket a Szent Erzsébet Közösségi Házba május 5-én.
Kovács Béláné Pető Magdolna, a népfőiskolai társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket, és kérdései révén megismerhettük a kiállítás
szereplőit. Könyveket és illusztrációkat láthattunk ezen a kiállításon,
de verseket és meséket is hallgathattunk.
A versek és mesék alkotója Utasi Hajnalka Jászberényben él, foglalkozása gazdasági informatikus, gyermekpszichológiai konzulens,
meseíró, költő. 2017-ben jelent meg Mesék Panna párnája alól című
terápiás meséskönyve, melyet az EMMI és az NKA támogatott. A
szerző a mesekönyveket ingyenesen ajándékozta a kórházakban fekvő
beteg gyermekeknek. 2019-ben Karácsony Meseországban címmel írt
könyvet, s juttattak el Böjte Csaba atya árvaházaiba. A megjelentetést Jászberény önkormányzata finanszírozta. Ezt követően jelent meg
Masni és Csini, a két csincsilla nyuszi történetét elmesélő könyv, mely
ugyancsak ingyenesen jutott az olvasóihoz az EMMI és prof. dr. Kásler
(folytatás a 22. oldalon)
Miklós miniszter támogatásával.
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(folytatás a 21. oldalról)
Ez utóbbi mesekönyv társszerzője a költő, meseíró leánya: Utasi Abigél Kincső. A történet alapját egy kisállatboltban megpillantott csincsilla adta, akit látogatni kezdtek, s beszélgettek róla otthon anya és
leánya.
A könyv valamennyi példányát elajándékozták jászberényi óvodáknak, hátrányos helyzetű gyermekekkel,
fiatalokkal foglalkozó egyesületeknek, alapítványoknak
és a szolnoki gyermekpszichiátriának. (A következő
kiadása folyamatban.)
Fotó emlékbe. Balról jobbra:
S hogy milyen cél vezérelte
Kovács
Béla, Farkas Edit, Utasi Hajnalka,
az alkotót a mesék, versek
Kovács Béláné Pető Magdolna
írásával? Utasi Hajnalka így
fogalmazta meg:
– A lehetőségét megmutatni annak, az ép gyermekeknek is, hogy a fogyatékkal élők is ugyanolyan gyerekek, ugyanolyan felnőttek, ugyanolyan
érzéseik vannak. Csak egy
kicsit mások. Az mozgatott,
hogy megérteni és elfogadni, s
ebben egy kicsit segíteni a felnőtteket és a gyerekeket, mert
ez egy nagyon nehéz világ.

Könyvek, illusztrációk,
nemcsak gyerekeknek

TIE Jászfényszarun
Színházi nevelés, játék és gondolkodni tanulás a világ dolgairól. Ezzel
foglalhatnánk össze most futó nagyszabású programunk eredményét
Jászfényszarun, amelyben minden iskolás és nagycsoportos óvodás
gyermek aktívan rész vesz! Képeink a már lezajlott előadásokon készültek. A gyerekek nagyon jól érezték magukat ezeken a formabontó előadásokon, gondolkodtak, alkottak és együttműködtek a színészekkel!
Katinka

A kiskondás

Az illusztrációkat Farkas
Edit grafikus, a Hamza Múzeum és Jász Galéria vezetője készítette.
Sugár Istvánné
Fotó: Katinka

ANNO – Gyógyszertár felállítása
Jászfényszarun – 1876
„PÁLYÁZAT. Jászfényszaru község egy személyes jogú gyógyszertár felállítására a m. kir. belügyministeriumnak 1875. okt. 29. napján 51245.
sz. a. leirata által engedélyt nyervén, ezen személyes jog elnyerésére ezennel
pályázat nyittat ik, a kellő okmányokkal ellátott folyamodványok, melyekben a szakképzettségen kívül a folyamodónak korú, vallása polgári állása
s eddigi működése kimutatandó, a Jászkun kerületek közönségéhez intézendők, határidőül f. évi márt. 5. napja tűzetik ki, azon túl beérkezendő
folyamodások figyelembe nem fognak vétetni, a kérvények véleményezés
végett Jászfényszaru község képviselő testületének fognak átadatni.
Jászberény, 1876. jan. 22. Jászkun kér. alkapitánysága.”
A fenti pályázat a Budapesti Közlönyben egymást követő napon három alkalommal jelent meg. Így a 32. számban 1876.
02. 10-én, a 33. számban 1876. 02. 11-én és a 34.
számban 1876. 02. 12-én. Most már van pontos ismeretünk, mikortól működik Jászfényszarun gyógyszertár.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
Gyógyszertárak jelképe – A jelkép a görög mitológiából származik. A kehelyből vagy pálcán tekergőző kígyó Aszklépioszt, a gyógyítás istenét szimbolizálja

2022. 05. 06-án (pénteken) Jászkarajenőn, a VII. dalos találkozón
lépett fel a Fehér Akác Népdalkör. Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Az aranymadár

A kék sziget

A széttört tál
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A Szent Erzsébet Galéria alapítására
„Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.
Szerelem tüze ég fiatal szivében,
Ugy legelteti a nyájt a faluvégen.
Faluvégen nyája mig szerte legelész,
Ő addig subáján a fűben heverész.
Tenger virág nyílik tarkán körülötte,
De ő a virágra szemét nem vetette;
Egy kőhajtásnyira foly tőle a patak,
Bámuló szemei odatapadtanak.”
Petőfi Sándor: János vitéz (részlet)
A Nyári hangulat című alkotást Csathó
Töhötöm Csongor Károly, a Nagyváradi Tibor Ernő Galéria művészeti vezetője
adományozta Jászfényszaru város polgármesterének, Győriné dr. Czeglédi Mártának, aki a festményt átadta Kiss Gábor
plébános, érseki tanácsos, érd. esperes részére – legyen ez a kép elhelyezve a Szent
Erzsébet Galéria alapítására. Méltóbb
helyre nem is kerülhetne. A nagyváradi
Tibor Ernő Galéria, hogy még erősebbé

Nyári hangulat, 2019
Csathó Töhötöm Csongor Károly
tegye két évtizedes kulturális kapcsolatát a
jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társasággal, 2021. október elsején
állította ki tagságának Látható Érzések című
csoportos tárlatát Jászfényszarun, a Szent Er-

zsébet Közösségi Ház földszinti termében. A
művészetkedvelő és kultúra iránt érdeklődő
közönség egy hónapon át láthatta itt az alkotásokat. A kiállítás megnyitójára 2021. október 1-jén, 16.00 órakor került sor.
A rendezvény szervezője, lebonyolítója a
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
volt, támogatta Jászfényszaru Város Önkormányzata, Tibor Ernő Galéria Nagyvárad,
helyet adott a Római Katolikus Egyházközség Jászfényszaru.
„Ez az alkotásom Micskén született a művésztáborban. A tábor alatt érzett nyári meleget
próbáltam megfesteni. A táborzáró kiállításon
egy fal üresen maradt, és a végén ez az alkotás,
mint kakukktojás részt vett a kiállítási anyagban. Kakukktojás azért, mivel azon a kiállításon csak azok a képek szerepeltek, amelyek ott
maradtak a falu tulajdonában. Ez az alkotás
persze nem maradt ottan, hanem most az önök
képtárának lett az alapköve.
Igazán nagy megbecsülésbe került ez az alkotásom! Legyen hozzá Petőfi Sándor: János vitéz
c. vers egy részlete” (Csathó Töhötöm Csongor
Károly 2022. május 5.)
Kovács Béláné Pető Magdolna

Kiállítások képei – Visszapillantó
Egy titokzatos mappa Párizsból
Részletes cikk
az áprilisi lapszámunk 14. oldalán olvasható.
Fotó: Kovács Béla

Bedekovich a gyulai könyvtárban
A vándorkiállítás ismertetője
az áprilisi lapszámunk 13. oldalán olvasható.
Fotó: Rusznyák Csaba, Gyulai Hírlap
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Edelényben a Bedekovich-kiállítás
Újabb felkérést, lehetőséget kaptunk a Bedekovich-kiállítás bemutatására. A fogadó intézmény az edelényi Szent János Görögkatolikus
Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium, ahol a
Fenntarthatósági Témahét nyitó rendezvényén id. Bedekovich Lőrinc munkásságával ismerkedhetnek meg a látogatók.
Az oktatásban április 25. és 29. között zajlott a Fenntarthatósági
Témahét, így az edelényi középiskolában e témahét nyitó rendezvényeként került bemutatásra a neves vízépítő mérnök életútja. S talán
ebben a pillanatban sehol
máshol jobb helyen nem
is lehetett volna. Ugyanis
az intézményben környezetvédelem és vízügyi technikumi oktatás
is van, a megszerezhető
szakképesítés: környezetvédelmi, természetvédelmi és igazgatási szakmairány – környezetvédelmi
technikus, vízügyi technikus. Így igazán érdeklődő diákok, kollégák
és felnőttek fogadták a tárlatot. A 2021/2022-es tanév Fenntarthatósági Témahét kiemelt témái a víz, az egészségvédelem és a felelős
fogyasztás.
Megnyitó gondolatokat Flaskó Attiláné, az intézmény igazgatója, köszöntőt Kovács Béláné Pető Magdolna, a népfőiskola elnöke
mondott. A kiállítást Horváth Gergő, a MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese nyitotta meg. A tárlat 2022. május 8-ig volt megtekinthető az intézmény aulájában. A
rendezvényt megtisztelte Malinkó Péter, Edelény alpolgármestere, az
edelényi görögkatolikus parókia képviseletében Halász György segédlelkész is.
A meghívónknak – Csikász Orsolya földrajz, környezettan tanár –
köszönjük a lehetőséget, a szervezést! Külön köszönjük Flaskó Attilánénak, az intézmény igazgatójának a fogadást, a beszélgetést és a szeretet vendéglátást. Tudósítás az intézmény honlapján, az Edelényi Városi
Televízióban, a népfőiskola honlapján és közösségi oldalain látható.
Kép és szöveg: Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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amelyet majd az 1906. évi I. törvénycikk szabályozott. Apponyi Albert
vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elő: évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos
madaraknak és azok védelmének jelentőségét megismertesse. A könyvtár
főigazgatója fontosnak tartja azt, hogy intézményükben nem csak a
könyvtári alapszolgáltatások érhetőek el, hanem elkötelezettek aziránt,
hogy helyet adjanak a kultúrának, és színes programot kínáljanak az
érdeklődő látogatóknak. Így hosszabb ideig látható intézményükben
az Aranybulla-kiállítás, vagy időszakos tárlaton a Bedekovich kéziratos
térképek, festmények.
Kovács Béláné Pető Magdolna, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke köszöntőjében arról beszélt, hogyan is lesz az emberből természetfotós, sőt madárfotós, és milyen fotómodell igazán a
madár. A kiállítás tervezője, szervezője Pető István, aki a saját alkotásai
bemutatása mellett felkérte a természetfotózásban kedvét lelő ismerőseit, hogy közösen mutassák be a lencsevégre kapott jászsági madárvilágot. Így Ács Dávid, Danis János EFIAP/p*, Pető István AFIAP*
A-MAFOSZ**, Szűcs László, a Foto Natura Természetfotósok Egyesületének elnökhelyettese és Varga József, a Mr. Bene Madártani Szabadidő Központ madárleseinek kialakítója - fotóművészek alkotásai
láthatóak a tárlaton.

Dr. Misik Tamás, a Földrajz- és Környezettudományi Intézet adjunktusa, biológus a megnyitóban arról beszélt, hogy a madarakról
egy jó kép készítéséhez a pillanatnak is csak a töredéke áll a fotós rendelkezésére. A kiállítás, amelyen sok más mellett az év madarának, a
zöld küllőnek fotója is látható, május 12-én nyílt meg, és egészen június 10-ig tekinthető meg a Tittel Pál Könyvtár nyitvatartási idejében.
A Népfőiskolai Társaság képviselői az intézmény részére jászfényszarui
kiadványokat és Lehel kürt másolatot ajándékoztak.
*FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique, magyarul
Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség) nemzetközi fotóművészeti diploma.
AFIAP - a FIAP művésze; EFIAP/p - a FIAP kiválósága platina fokozat.
** Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetség kiváló
művésze
Kovács Béláné Pető Magdolna

„A Fiúnak és a Szentléleknek
áldása szálljon erre a keresztre”
A Jászság madarai vették birtokba
a Liceum könyvtárát
Jászsági madarakat felvonultató fotókiállítás látható az egri Líceumban a madarak és fák napja alkalmából az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtára és a jászfényszarui
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság együttműködésének
köszönhetően.
Az eseményen Oszlánczi Krisztina, a Tittel Pál Könyvtár főigazgatója mondott köszöntőt. Az intézmény és a népfőiskola együttműködése mellett kiemelte, hogy éppen 120 éve, 1902. május 19-én
egyezményt kötöttek az európai államok Párizsban a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. 1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg Magyarországon először a madarak és fák napját,

Az emberek egymásra találását segíti egy-egy olyan esemény,
mint a keresztállítás. Ez történt Jászfényszarun is május 8-án, a
32-es úton Hatvan felé haladva bal oldalon a Pethő-tanyánál, ahol
Kiss Gábor plébános, érseki tanácsos, érd. esperes mondott áldást
a családok emlékére állított kereszteknél.
Igen, jól látja a kedves olvasó, így többes számban a keresztek „Ballagó kereszt” „Fakereszt” és a „32-es Határút kereszt” állítására és
azok megáldására került sor. Néhány hónapja már, hogy a Pethő-tanyán és közelében megújuló és újonnan épített kereszteket látunk,
környezetük szépen rendben tartva, megállásra, pihenésre csábítja az
utazót. Majd a napokban megszólítást, meghívót kaptunk: „Kedves
Rokon! Gyertek el hozzánk, mert az elkészült keresztek megáldására most
kerül sor. Örülnénk, ha Ti is ott lennétek, együtt lennénk.”
A 32-es úton a hatvani határ előtt nyitott kapu csalogat befelé a
Pethő-birtokra. Évek óta jó szóval, kedves vendéglátással és hamisí-
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A „Ballagó kereszt”
tatlan tanyasi élet pillanataival várják a háziak a betérőket, a felnőtt és
gyerekcsoportokat. Az épületen faragott táblán felirat díszeleg: Pethő
tanyák 1734-től. Mit is takar ez pontosan, kérdezik sokan. Onnantól
tudjuk, hogy itt lakik a család. Pető András 1734-ben született. Jászfényszarun. Attól datáljuk. Lehet, régebben is itt laktunk, de 1734-től biztos
– mondja Pethő Ferenc. A tanyának a helye nem a mostani volt. A
régi Pető-tanyák kicsit feljebb voltak a domboldalon, de mindig is a
hatvani határ és a vasút környékén volt a családi birtok.
A 3. Jászkun Kerület Összeírás 1760 szerint: Pető András 1734 – 1794,
Jászfényszarun született; apa: Pető György, anya: Csintalan Erzsébet. Felesége Nyitrai Anna 1741 – 1793, házasságkötésük 1760. február 3-án
(Forrás: Pető István családfakutatás)
A keresztet állítók,
dr. Ballagó Katalin és Pethő Ferenc adatközlései
A „Ballagó kereszt” állítása
2015. július 22-én adták át a forgalomnak 32. sz. főút felújított szakaszát és az új párhuzamos kerékpárutat Hatvan–Jászfényszaru között.
A beruházás keretében a 32. sz. főúton Hatvan külterületétől kezdődően 11,5 tonnás burkolat megerősítés történt. A forgalmi sávok kiszélesedtek a jászfényszarui körforgalomig.
Az építkezéshez végzett földmunkálatok során került elő egy nagyobb kő, a megyehatártól mintegy 100 méterre, melyről feltételeztük, hogy a korábban a 32. sz. főút mentén állott kereszt maradványa
lehetett. Ez azonban máig nem bizonyos.
1968-ig azonban bizonyosan állott kereszt a 32. sz. főút mellett, az
akkor még működő 5. sz. őrháznál létesített vasúti átjáróhoz vezető, a
főút – néhai Bordás Antal tanyája mellett fekvő – és az arról leágazó
dűlőút kereszteződésénél. Ez a vasúti átjáró kötötte össze a Szilfatanyákat a 32. sz. főúttal. Édesanyám elmondása szerint a keresztet a
Szilfatanyán élő, tehetősnek számító Márkus család (vagy annak egy
tagja) állíttatta a múlt században. (Ez megfelelt a kereszteknek a napi
gyakorlatban játszott szerepével: a tájékozódás segítése földrajzi tájegységek végének/kezdetének jelzésével. Ilyen egység: falu, tanya, mező,
szántó, birtok, gyepű, szer.)
Ezt a keresztet valószínű 1968-ban az akkori útépítés során bontották el, gyermekkoromban még játszottunk a kereszt körül, ami akkor
már elhanyagolt volt, növényzet nőtte be. Az évben azért vagyok biztos, mert azon a nyáron, augusztusban sok katonai konvoj közlekedett
az úton, akik az építkezés miatt csak szakaszosan haladhattak, a felnőttek mondták: vonulnak Csehszlovákiába.
Édesanyámat, Ballagó Bélánét a 2015-ös építkezéskor kezdte foglal-

„32-es Határút kereszt”
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koztatni a gondolat, hogy a korábban ott állott keresztet újra kellene
állíttatni. Mivel nem volt bizonyos, hogy az előkerült kő a kereszt darabja-e, a gondolatot akkor még nem követte tett.
2018 őszén édesanyám egészségi állapota megromlott, majd 2019
elején kórházba került, ahol az állapota már nem javult, március 8-án
elhunyt, halála előtt is erősen foglalkoztatta a kereszt felállítása, melyre akkor és ott ígéretet tettem neki. Így még 2019-ben elkezdte az
előkészítését Tóth László lőrinci műköves – aki Lőrinciben a 21. sz.
főút mellé már készített hasonló keresztet -, megkérte a Jász-Nagykun-Szolnok – Magyar Közút Nonprofit Zrt. hozzájárulását, kimérték a pontos telekhatárt, a munkát mégsem lehetett elkezdeni, először
a műköves sajnálatos betegsége, majd COVID járvány szólt közbe.
Ilyen előzmények után 2021 őszére elkészült a talapzat, majd a fagyveszély elmúltával, 2022. február 8-án (édesanyám névnapján) állott
a kereszt, és felkerült a korpusz is. A kereszt a kerékpárútról szabadon
megközelíthető.
A talapzaton látható felirat:
ÁLLÍTTATTA
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
POSZTUMUSZ
BALLAGÓ BÉLÁNÉ
2022
A kereszten korpusz fölött kőtáblán látható: INRI
„32-es Határút kereszt” állítása
Az élet viharainak „köszönhetően” a 32-es Határút Kereszt eltűnt,
csak a lépcsős talapzat alsó két foka maradt meg. Kohári tanító bácsi kutatása alapján az egri püspökség írása szerint Palla Mária adott
adományt a valamikori kereszt építéséhez. A Pethő család újjá építtette – Fáczán Pali bácsi önzetlen segítségével 2016-ban készült el a
család évfordulói kapcsán. A talapzat lépcsőzetesen keskenyedő alapon
áll, amelyet régi téglákból alapoztak meg, a talapzaton fatábla őrzi az
építtetők nevét.
A talapzaton látható felirat:
Pető Ferenc és neje
Oláh Katalin 2016
Októberében Újjá építette
Állítatta: Palla Mária
Az 1900-as évek elején
A korpusz fölött fatáblán látható: INRI. Az INRI annak a keresztre
feszítettek feje fölé szegezett vádcímtáblára írt latin szövegnek a rövidítése, amelyet a haldokló Jézus feje fölé helyeztek a keresztfára: Iesus
Nazarenus Rex Iudeorum, „Názáreti Jézus a zsidók királya”. Ez volt
Pilátus ítélete, a kivégzett bűne. A rómaiak a keresztre feszítés halálbüntetésnél fehér gipsszel bevont kis táblácskát használtak, amelyre jól
olvasható, fekete betűkkel írták a betűket.
A kereszt a kerékpárútról szabadon megközelíthető, a család vallja,
hogy ez a kereszt minden tanyasi emberé.
„Fakereszt” állítása
A család birtokán 15 éve dombon (amely a hármas dombot jelképezi) áll egy faragott fakereszt, amelyet Szabó Péter faszobrász (Budapest), a család régi barátja készített. Hengeres alakú, un. palóckeresztet mintázó, lapos faragású növényi díszek futják körbe. A hármas
halmon nyugvó kettős kereszt számos történelmi címerünk része volt.
A hármas halom a szakértők szerint eredetileg csupán alátámasztásul
(folytatás a 26. oldalon)
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(folytatás a 25. oldalról)
szolgált, a magyar heraldika ugyanis nem kedvelte az ún. „lebegő” ábrázolásokat. A 16. század elején a címer elemei sajátos értelmezést kaptak, eszerint a hármas halom három hegycsúcsot, a Tátrát, a Mátrát,
a Fátrát jelképezi. Karakteres tartozéka félköríves bádogtető. A domb
előtt nyolc darab fatábla látható, amelynek faragásait szintén Szabó
Péter készítette, Magyarország történelméből tartalmaznak jelenetet,
jelképeket a szarmata kortól egészen a II. világháborúig. A kereszt és
a fatáblák belterületen vannak, így megközelíteni csak a tulajdonos
hozzájárulásával lehet, de jól láthatóak a kerékpárútról is.
A határban állított feszületek a múlt tanúi, de a ma élő hívek életének is részei. Főként így, hogy közösen megélhettük a keresztek építését, megújítását, megismerhettük a család ide kapcsolódó élettörténetét, együtt sétáltunk végig a keresztek útján. Kiss Gábor plébános
külön-külön áldotta meg a kereszteket. Ballagó Katalint idézve: - A
Pethő családdal együttműködve így kerülhetett sor 2022. május 8-án
a három kereszt felszentelésére. Ajándék az élettől mindannyiunk számára, hogy részesei lehettünk a keresztek állításának, megáldásának.
„Legyen ez a kereszt a béke, a remény és az öröm szimbóluma.”
*
A keresztek története
Az elmúlt két év megtanított bennünket arra, hogy kicsit lassabb
tempóban éljük életünket, így érdemes azokat az emlékeket is szemügyre venni, melyek mellett eddig csak elsuhantunk. Ilyenek az út
menti keresztek, ahol jó egy kicsit megállni, tisztelegni azok előtt az
emberek előtt, akik egykor ezeket emelték. Az út menti keresztállítás
főleg a 18. században volt gyakori tájainkon, az utóbbi évtizedekben
ismételten sor került keresztállításokra. A kereszteket többnyire a hívek önköltségen állították, az egyház pedig felszentelte és megáldotta
azokat. Kezdetben az útszéli kereszt a határoknál az út mentén állított
kő-, fakereszt volt, ami a tájékozódást segítette. Emellett földrajzi helyek végének és kezdetének jelzésére is szolgált. Természetesen nemcsak
útszéleken, hanem nevezetes vagy hangsúlyos helyeken – folyópart,
falu széle, a mező, dűlők kezdete – is álltak. A keresztek tisztelete általános volt, az arra járók főhajtással tisztelegtek előttük. A tanyasi emberek ritkán jutottak el a falusi templomig, ezért számukra jó időben
kereszteknél tartottak vasárnapi szentmisét. A keresztek állításának egy
másik szempontja, hogy ezek természeti csapásoktól, tolvajoktól óvták
a termést, bajtól a falut, távol tartották a betegséget. Természetesen
volt, hogy hálából emeltek kereszteket a helyiek, amelyek ma már – a
települések fejlődésével – egészen más helyen találhatók. A keresztek
ma sok esetben az ősi településhatárok emlékét őrzik.
A keresztállítás különösen a 18. században lett gyakori, legtöbbjük
1850–1930 közötti. A keresztek nagy többségét nem az egyház állíttatta, hanem a hívek fizették költségüket, az egyház csak felszentelte,
megáldotta ezeket. A szentelés ünnepséggel, a helyszínen bemutatott
misével, prédikációval történt. Hagyomány volt, hogy a keresztek
előtt az arra járó férfiak megemelték kalapjukat, a nők keresztet vetettek. Gyakran imádkoztak előtte, ilyenkor virágot, koszorút vittek
rájuk. Fontos állomások voltak a búcsújárás útvonalába esett keresztek. Ezeknél a búcsúsok megálltak imádkozni, énekelni, tehát hagyományos megállója, állomása volt a zarándokútnak.
Kovács Béláné Pető Magdolna · Képek: Pető István AFIAP

„Amíg élünk, meg nem halunk,
mindig jó komák maradunk”
Jász-Nagykun-Szolnok
megyében
Jászfényszarun éppen egy évvel ezelőtt
adta hírül a Bedekovich Népfőiskola,
hogy megalakult a Komatál Közösség.
Különös tisztséget jelentett annak idején is komának lenni. Hogy kiből lett
a koma? A fiatal lányok körében szokás
volt, hogy a húsvét utáni fehérvasárnapon megjelölték a legjobb barátnőiket,
akiket majdan keresztszülőnek, komának fogadnak. Innentől élt közöttük az
a védelem és összetartás, amit egészen

idős korukig tartottak egymással: a koma a gyermek életében a
szülője utáni második legfontosabb emberré vált.
Eleink nagyon odafigyeltek a környezetükben élőkre, családjaikra,
családtagjukra, a család ünnepi és akár mindennapi eseményeire. Ezt
a hagyományt elevenítette fel a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI)
a Komatál Közösség kezdeményezéssel. Az intézmény abban segített,
hogy a programba bekapcsolódók komatál – komakendőt igényelhettek annak a családnak, ahová újszülött érkezik. A komatál átadásával
a közösség vállalja, hogy az új élettel gazdagodó családnak – azt saját
készítésű ételekkel megtöltve – átadja, s egy-egy tál étellel kedveskednek a családnak.
A programhoz egy éve csatlakozott a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság együttműködő partnerként. Erről és a közösségszervező
kezdeményezésről a csatlakozás lehetőségéről tudósítottak az előző év
márciusi lapszámtól.
„Komatálat hoztam, meg is aranyoztam”
Húsvét előtt keresték fel az első családot - elsőként a Farkas-Antrup
családnak ajándékoztak egy kis figyelmességet, törődést és szeretetet.
Rónyai László Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgató, Tóth
Mercédesz közművelődési asszisztens (egyben kapcsolattartó) valamint a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság képviselői látogattak
el a családhoz második gyermekük megszületése okán. A pandémia
ugyan alaposan felborította a további terveket, mégis az eltelt egy évben, további hat családot kerestek fel a szervezők.
Komatál Közösség építése számokban
12 műhelymunka, programmentorálás: előkészületek, programtervezés, adminisztráció, NMI kapcsolattartás, beszerzés és vagy főzés, 1
alkalom/hó,
4 alkalom – együttműködő intézmények, szervezetek, partnerek
megkeresése, felkérése,
20 találkozás, egyeztetés, komatál ajándékok átadása,
7 család bevonása,
3 beadott és elfogadott komatál ajándék pályázat (komatál, komakendő, egyéb alkotások),
234 óra önkéntes munka, programmentorálás (117 óra önkéntes
munka/1fő; 39 alkalom; mindezek a közművelődési asszisztens munkáján felül)
Kulturális örökségünk megóvása az értékeink iránti közös felelősségvállalásra, együttműködésre ösztönöz. E program nagyszerű példája az
értékek átadásának, önkéntességnek egyaránt. Hisszük azt, hogy ezzel
(is) nő a település megtartó ereje, és megmarad az igény a folytatásra,
amelyhez a népfőiskola is örömmel hozzájárul. Az önkéntes munkák
mellett az előző évben Jászfényszaru Város Önkormányzata is támogatta a programsorozatot. Köszönjük!
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai társaság

Népfőiskolai hírek
ÉLETTÉR-KÉP 2022 Gyermekrajz- és fotópályázat felhívására
érkező pályamunkák elbírálása májusban lezárult. Ebben az évben
208 db alkotás érkezett, több mint 260 fiatal művész munkájaként.
Pályázat kiírója: Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Jászfényszaru, Europe
Direct Szolnok, a díjazáshoz örömmel fogadtuk a felajánlásokat is.
Eredményhirdetésre és a kiemelkedő alkotások kiállítására szeretettel hívjuk, várjuk az érintetteket és érdeklődőket, amelyre 2022. június2-án 14.00 órakor kerül
sor a Szent Erzsébet Közösségi Házban. A
Bedekovich Galériában (virtuális térben, a
Facebook-csoportban) a válogatott alkotások lesznek megtekinthetőek. Kérjük, kísérjék figyelemmel a népfőiskola honlapját és
közösségi oldalait.
Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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Szomszédoló (1. rész)
Pusztamonostor
Városunk Pusztamonostor nagyközséghez számos közös szállal
kapcsolódik. A település Jászfényszaruval már 1762-ben szoros kapcsolatba került, amikor a monostori római katolikus egyházközséget
Jászfényszaru fíliájává (fiókegyház) helyezték. Ez a helyzet egészen
1837-ig állt fenn. Fontos megjegyezni, hogy Monostor 1998-tól ismét Jászfényszaru fíliája. A település egészen 1876-ig Heves megyéhez tartozott. Viszont már 1854-ben a jászberényi járási kapitányság
részeként közös járásba tartozott a két település egészen 1861-ig. Az
országos közigazgatási átrendezés során 1876-ban a Jászságba tagozták
be Alattyánnal és Jánoshidával együtt, így az újonnan létrehozott JászNagykun-Szolnok vármegye része lett.
1977-ben az átszervezések során létrejött
Jászfényszaru Nagyközségi Közös Tanács révén
1990-ig Pusztamonostor
szintén Jászfényszaruhoz
tartozott. 2013. március
1-től pedig közös önkormányzattal rendelkezik
a két település.
Pusztamonostor 4,8
km távolságra fekszik
városunktól, és a 32-es
számú főúton közvetlenül elérhető. Irányítószáma: 5125. Területe
24,62 km2, és több mint 1500 lakos él itt. Polgármestere 2019-től
Kardos Veronika. Modern címerében a település stilizált temploma
szerepel, valamint a földművelésre utaló aranykalász és ekevas található. Pusztamonostor első ismert írásos említése 1331-ből származik,
amikor a szomszédos Kerekudvar puszta határjárása során jegyezték
fel a nevét Papmonostora (Poopmonustura) néven. 1387-ben pedig
Pétermonostora néven említették.
A település neve monostorra, azaz feltehetően egy bencés rendházra utal. A kutatók már régóta keresik, hogy merre lehetett a névadó
monostor, de mindeddig kevés eredménnyel. Hild Viktor elképzelése
szerint a névadó monostor a Jászfényszaru mellett található Barátok
tava mellett állhatott, de ez egyáltalán nem támasztható alá. A falu
viszont kétségtelenül egyházi birtoknak számított. A török korban
legkésőbb 1570-re elpusztult a monostor és vele együtt a falu is. Így
alakult ki a település ma is használt neve: Pusztamonostor. 1619-ben
Forgách Zsigmond nádor Thassy Györgynek adományozta a területet.
A monostori birtok viszont házassággal és vásárlásokkal később tovább
osztódott, és többek között a Balázsovich, Szécsi, Tahy és a Tomcsányi
családok is birtokosok
lettek. Jellemző, hogy az
1830-as években mintegy
hetven nemesnek volt birtoka a településen, Pusztamonostor pedig kuriális településsé vált. Bár a településen
természetesen jobbágyok is
éltek, mégis a rangos múlt
emléke a faluban még ma is
látható „kastélyok” – pontosabban kúriák. Viszont
ezek jelentős részét napjainkra átalakították vagy elbontották. Pusztamonostor 1872-től nagyközség lett, és előnyösen érintette, hogy
1873-ban a Hatvan–Szolnok vasútvonal a falu szélén épült meg, így
a vasútállomás könnyen elérhető, és ma is sokan használják a vonatközlekedést. Napjaink Pusztamonostora jórészt mezőgazdasági jellegű
település. Jellemző a szabadföldi és a fóliás kertészet. Ipari cégei közül
kiemelkedik a Csikusz-Csik Kft., ami trapézlemez gyártással foglalkozik. A német tulajdonú Isosystem Kft. pedig hőtechnikai termékeket gyárt. Ugyanakkor a helyiek jórészt a környékbeli településeken
tudnak munkát vállalni, így sokan dolgoznak Jászfényszaru gyáraiban
is. A szolgáltatók közül kiemelkedik a Főút mellett található Galéria

Étterem és Pizzéria, ami a hét minden napján várja
az étkezésre vágyókat.
Látnivalók:
A település legrégebbi és legszebb emléke a
templom. A ma is fennálló későbarokk stílusú
Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt templom
1793-ban készült el, jórészt a Thassy család jóvoltából. A szentélyben álló főoltár késő barokk copf stílusú alkotás. A főoltárhoz hasonló stílusú a díszes szószék. Művészi alkotás a copf stílusú
márványlábazatos keresztelőkút. Az 1940-es évek elején a templom
tornyát átalakították, és ekkor alakult ki ma is látható szerkezete.
A főút mellett a templomhoz közel látható a bronzból és mészkőből készített Hősök szobra (I. és
II. világháborús emlékmű), amit a
jászfényszarui emlékművet is alkotó
Vass Viktor készített 1927-ben. A
templom mögött figyelemre méltó az
1797-ben készített Nepomuki Szent
János későbarokk szobra.
A főút mellett található Balázsovich
Oszkár egykori kastélya és a hozzá
tartozó park. A jelenlegi kúriát a 19.
század második felében építették.
Balázsovich 1928-ban átadta kastélyát a Krisztus királyról elnevezett
Népművelő Testvérek Társaságának.
Itt óvodáskortól egészen a felnőttkorúakig foglalkoztak a lányokkal és
asszonyokkal. Vallási és Nőszeminárium keretében háztartási, betegápolási, varró-szövő és háziipari tanfolyamokat tartottak. A nővérek
beteg- és szegényápolással is foglalkoztak. Az 1950-es államosításkor
az épületet a helyi téesz használta egészen 1954-ig. Ekkor művelődési
házat és könyvtárat alakítottak ki benne, az egykori parkot pedig részben focipályaként használják.
A művelődési házzal szinte átellenben egy másik kúria látható, melyet Hegedűs István épített a 20. század elején. A 20. század közepén
államosították, és ma is óvoda működik benne. Az elmúlt években
kívülről is felújították, de sajnos eredeti díszítéseit szerencsétlen módon átalakították.
Jeles személyek
Thassy Miklós (1792‒1849) Pusztamonostoron született, és római
katolikus pappá szentelték 1815-ben. Tiszadada, majd MiskolcAlsóváros plébánosa lett, és címzetes kanonoki címet kapott.
Balázsovich Oszkár (1864‒1937) Pusztamonostor történetében igen
jelentős szerepet játszott. A nőtlen földbirtokos ugyanis sokat jótékonykodott. A helyi templomot felújíttatta, a jászberényi határban
kőkeresztet készített. Az iskolát és az óvodát pedig adományokkal támogatta. Érdemeiért 1926-ban a Máltai rend lovagkeresztjét nyerte
el. Legfőbb tette, hogy 1928-ban kúriáját és a hozzá tartozó parkot a
Krisztus Királyról elnevezett Népművelő Testvérek Társaságának adományozta. Nevét a művelődési ház és könyvtár is őrzi (Balázsovich
Oszkár Közösségi Színtér).
Toepler Ottó Pusztamonostoron a 20. század elején faiskolát alakított ki, és a hazai fogathajtás fejlesztésében is jelentős szerepet vállalt.
Tiszteletből róla nevezték el a helyi fogathajtó versenyt.
A közeli Pusztamonostor a leírtakon túl még számos felfedezni valót
tartogat az ide látogatóknak.
Köszönöm Ambrus Sándornak és Péter Zsuzsannának a segítséget.
Dr. Farkas Kristóf Vince
Képek címei és forrásai
Pusztamonostor címere: http://www.nemzetijelkepek.hu/pictures/onkor
manyzat/Pusztamonostor.jpg
Pusztamonostor temploma (fotó: FKV)
A Hősök szobra (fotó: FKV)
A Balázsovich kúria (ma: Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér)
(fotó: FKV)
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A Szűcs Mihály Huszárbandérium ünnepi összejövetele
Az elmúlt év márciusi lapszámeg a gondolat a lovasbandérium
munkban összefoglaltuk a Szűcs
létrehozására. Az ősszel már kölMihály Huszárbandérium negyedcsönzött ruhákban közreműködszázados történetét. Bemutattuk a
tek a boldogi út avatásán. A mag
FÉBE által a jubileum kapcsán a
ekkor került a földbe, és hat hóközösség tiszteletére megjelentenappal később fejlődésnek indult.
tett emlékbélyeget. A 2021. évben
Nagyon sok élményben volt réa járványhelyzet miatt nem került
szük, országos és nemzetközi rensor a közös ünneplésre.
dezvényeken közreműködtek. Sok
A jubileumi rendezvényre ápriországba eljutottak, szórakozva
lis 30-án került sor. Az ünnepség
szereztek másoknak örömet.
előtt az 1989. október 30-án felElsőként városunk polgármestere
avatott II. világháborús emlékmű
köszöntötte a jubilánsokat, megnyugati oldalára a doni harctérről
köszönte a városi rendezvényeken
hazatért jászfényszarui katonák
nyújtott tisztelgéseiket, Jászfénynevét felsoroló emléktábla felavaszaru jó hírnevének öregbítéséért
Gyertyagyújtás az elhunytak emlékére
tása történt meg.
végzett missziós tevékenységüket
A jelen lévő több mint száz fő
szerte a világban. Kérte a közösséa kinti ünnepség után a Royal (Régi) Kaszinó étterem és kávézóban
get, hogy továbbra is éltessék a hagyományt az itt élők örömére.
elfoglalták helyeiket, és a Szűcs Mihály Huszárbandérium (SZMHB)
Wittner Mária megköszönte a meghívást, 1956-os személyes szeremegalakulásának 25. (26.) évfordulója alkalmából a közös ünnepség
péről, tapasztalatairól szólt. Fontosnak tartja a szabadság lángjának
elkezdődött. Az összejövetelre a jelenlegi és volt huszárok, jász asszoéltetését, az 56-os hősök emlékének ápolását.
nyok, családtagjaikkal, a segítők, a támogatók, a partner- és társszerA FÉBE elnöke összegezte a közös együttműködést az SZMHB-val,
vezetek képviselői kerültek meghívásra.
mivel a közösség pénzügyeit az egyesület bonyolítja. Az egyesület száJelen volt Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Székely Tibor
mos rendezvényét is gazdagította a huszárok jelenléte, közreműködése.
hagyományőrző (hő.) huszár ezredes, a Magyar Huszár és Katonai HaDr. Dobos László megköszönte, hogy a Jászok Egyesületének ötgyományőrző Szövetség (MHKHSZ) elnöke, Fülöp Tibor Zoltán, a
évenkénti jubileumi összejövetele kapcsán mindig számíthatott a fénytavaszi emlékhadjáratok rendezvénysorozat főrendezője, rendezvényszarui huszárokra. Köszönetképpen egy antik könyvet adományozott a
igazgató, Kiss Gábor plébános, érseki tanácsos, érd. esperes, dr. Dobos
közösségnek, amely régi humoros huszártörténeteket tartalmaz.
László, a Jászok Egyesülete alapító ügyvivője, 2017-től elnöke, HortiFülöp Tibor Zoltán elmondta, hogy a hatvani (boldogi) csata kapné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója.
csán a kilencvenes években közös eredményként jött létre a Tavaszi
A rendezvényt 16 év után ismét megtisztelte Wittner Mária 1956Hadjárat új helyszíne, amely azóta is fontos állomása a rendezvénysoos szabadságharcos, magyar politikus, volt országgyűlési képviselő. A
rozatnak. Az huszárok április 2-ai jászfényszarui tisztelgése is a boldogi
SZMHB megalakulásának 10 éves jubileuma alkalmából 2006. aucsata folytán valósulhatott meg.
gusztus 19-én az önkormányzat Jászfényszaruért emlékéremet adomáSzékely Tibor a MHKHSZ részéről köszöntötte a hagyományőrzőnyozott, a FÉBE csapatzászlót ajándékozott a közösségnek. Az aradi
ket, hangsúlyozta, a fényszarui huszárok mindig és mindenkor a szövértanúk emlékére rendezett októberi állománygyűlés előtt megtartott
vetség munkáját segítették.
szentmisén Wittner Mária zászlóanya jelenlétében megszentelték a
Hortiné dr. Bathó Edit örömmel jött férjével együtt a baráti közöszászlót.
ségbe, nagyra tartja az elért eredményeket, a Jászságban másodikként
Az ünnepség résztvevőit Ézsiás Vencel hő. huszár őrnagy, a
alakult huszárbandérium Jászfényszarun. Fontosnak tarja a hagyomáMHKHSZ alelnöke és Ézsiás István hő. huszár kapitány, emeritus
nyok őrzését, a fiatalok megnyerését, bevonását a munkába, amely
jászkapitány és jászkun főkapitány köszöntötte. A köszöntő szavak
családon belüli példamutatással valósulhat meg leginkább. Végezetül
után elsőként emlékeztek azokra, akik már nem élhették meg a neegy üveg kisüstit adott át Ézsiás Vencelnek, hogy „csatába indulva,
gyedszázados ünnepséget. A jelenlévő legfiatalabbak egy-egy szál gyerbátorító italként” fogyasszák el.
tyát gyújtottak meg Barna Lajos, Bócsó Nándor, Gubicz András, vitéz
Jásdi Balázs hő. főhadnagy, a Magyar Honvéd Tüzér Egyesület elnöKovács András, Mezei Pál, Nagy Tibor, Nyers Lajos, Ördög István,
ke elmondta, a doni emléktúra megemlékezéshez a mintát az 1849-es
id. Ördög János, Tamus Béla, Tamus Péter és Zsámboki István tisztavaszi hadjárat felidézése adta. Köszöni, hogy Jászfényszaruról a jelenteletére. A nagymérvű személyes veszteségek a közösséget jelentősen
lévők közül néhányan mindig csatlakoznak a doni túrához.
megviselték.
Ézsiás István is szót kapott, aki a közösségben szerezhető élményeiről
Ézsiás Vencel szólt a kezdetekről: 1995. június 30-án a városháza
szólt, ami nemcsak neki, hanem családtagjainak is életre szóló emlékhomlokzatán elhelyezett Redemptio-emléktábla avatásakor született
ként megmarad. Egy közösségben mindenkire szükség van, így hu-

A megnyitó előtt a két Ézsiás

A résztvevők egy csoportja
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szárra, gyalogosra, segítőkre (főzőre, szabóra, kovácsra stb.). Örömét
fejezte ki, hogy együtt van a csapat.
Végezetül felolvasta a SZMHB előléptetési nyílt parancsait. Vaka
Istvánt hő. huszár hadnaggyá, Ézsiás Barnabást hő. huszár főhadnag�gyá, Ézsiás Leventét hő. huszár hadnaggyá léptették elő, a kinevezési
okiratot Ézsiás Vencel adta át.
A közös pezsgős koccintás és az asztali áldás után a finom vacsorát
tálalták fel. A háromfogásos bőséges lakoma elfogyasztását követően az
új tisztek avatására került sor.
A régi hagyományok szerint két székre helyezett nyeregre hasalva, fejét huszármentével letakarva a jelen lévő tisztek kardlappal az avatandó tiszt hátsó fertályára suhintva történt meg az avatás. Ki-ki emlékei
szerint, ahogyan kapta valamikor, úgy adja tovább, ki nagyobbat, ki
kisebbet sújtott a karddal. Láthatóan a jelen lévő gyermekek élvezték
legjobban az avatási ceremóniát.
A három felavatott tiszt és tiszttársaik egy-egy pohárka pálinka elfogyasztásával tették még emlékezetesebbé ezen eseményt.
A jelenlévők egy-egy emléktollat vihettek haza, melyen SZŰCS MIHÁLY HUSZÁRBANDÉRIUM 1996–2021 felirat volt olvasható.
A távolabbi vendégek hamarabb indultak, a helybéliek még tovább
múlatták az időt. A rendezvény jó hangulatban, családiasan zajlott.
Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának pályázati támogatását.
Erőt, tisztességet huszárok!
Tóth Tibor · Fotó: Tarján Tamás
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gyártott (Ford Motor Company) világhírű Fordson traktortípust lehet
tekinteni. Az „éllovas” Fordson traktor mellett az ugyancsak amerikai
McCormick márka (20 és 30 LE) játszotta a főszerepet a magyarországi
mezőgazdaságban. A hazai mezőgazdasági gépgyárak által kibocsátott
Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth (HSCS), MÁVAG, Rába traktorok minden szempontból megállták helyüket. Különösen a Hofherr
gyártmányokat pártolta a hazai gazdaközönség (22-24, 30-32, K-26,
K-35). A Kispesten gyártott erő- és munkagépek sikerét mi sem bizonyította jobban, mint az a tény, hogy az 1920-as évtized végétől 1944-ig
Amerikát kivéve minden kontinensre szállított nyersolajtraktorokat a kispesti Hofherr cég. A mezőgazdasági technika fejlődését a Földművelésügyi
Minisztérium 1927-től kedvezményes traktorvásárlással igyekezett elősegíteni. Az akció fő célja az volt, hogy a 200 kh-nál kisebb gazdaságoknak
is lehetővé váljon az erőgépvásárlás, és ezzel egyetemben a gépi munka
nagyobb arányú bevezetése.
(A gazdák a traktorokat jóval olcsóbban, kedvezőbb hitelfelvételek mellett tudták megvásárolni.)”

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
Appel Viktor szolnoki műszaki és gépkereskedő ajánlata
Ngs. Kóródi Sándor úrnak
Mc CORMICK traktor vásárlására – 1928
Irathagyatékként kerül a Városi Értéktárba a most közétett levél. A
boríték is megmaradt, így a postabélyegző kelte jól olvasható: 1928.
december 17-én került a postán feladásra. Ugyan azt nem tudjuk,
hogy e levél hatására-e, de Kóródi Sándor egyike volt a jászfényszarui
gazdáknak, aki elsők között traktort vásárolt.

Mc Cormick traktor 1928.
Az 1928-as statisztikai nyilvántartás szerint Magyarországon 1100
db Mc Cormick traktort tartottak nyilván.
Tóth Tibor · Fotók: technika.gmgi.hu

Szigligeti Színház bérletmegújítás
Reményeink szerint már a felújított színházban!
Június 30-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 behozni a művelődési
házba Bordásné Kovács Katalin szervezőhöz (muvhaz@jaszfenyszaru.
hu, +3670/4316113). A buszköltséget az előadás időpontjában alkalmanként fizetik a résztvevők. Az új évadról bővebb információ a
színház honlapján.
Mindenkit szeretettel várunk a színházkedvelők közé!
Katinka
Appel Viktor levele
Egy kis történeti visszatekintés Réz Gyula muzeológustól idézve: „Az
Amerikai Egyesült Államokban az első gyakorlati jelentőségű benzintraktort a Case gyárban konstruálták 1892-ben. A tengerentúli farmerek már
a XX. század fordulóján nagyra értékelték a traktorok jelentőségét. Igazán
azonban csak a század első évtizedének végén kezdték nagyobb arányokban a traktorokat és belső égésű motorokat alkalmazni a mezőgazdaságban. Az egész világon a gőzmasinákat fokozatosan háttérbe szorították a
belső égésű motorral gyártott erőgépek. A világháború befejezését követő
évtizedekben a mezőgazdasági erő- és munkagépek fejlődése olyan irányba
haladt, hogy ezeket a gépeket ne csupán a nagybirtokokon, hanem a kisebb mezőgazdasági üzemekben is egyre kiterjedtebben használhassák. Az
1920-as évtized második felében a honi mezőgazdaságban a traktorok alkalmazása úgyszólván nélkülözhetetlenné vált. A traktorgyártás mérföldkövének mindenképpen az Amerikai Egyesült Államokban (Dearnborn)

Egészséges zöldségeket
a kiskertünkből!

Elkezdődött az Isten kertje című előadás a mélymulcsozásos technikáról
a művelődési házban. Fotó: Katinka
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Hírek az Idősek Otthonából
„Életünk nem lehet csak néhány évtized szakadatlan küzdelme, harca a létfenntartásért, s aztán egyszeriben mindennek vége, mintha sosem
lettünk volna. Az ember, Isten gyermeke többet érdemel annyi küzdelem,
erőfeszítés, életáldozat után, ezért vágyik joggal jobbra és többre.” (Józsa
István Lajos)
Intézményünkbe való bekerülésükkel az idősek utolsó életszakaszukat kezdik meg, életük utolsó pillanataiban is mellettük vagyunk.
Igyekszünk számukra nyugodt körülményeket, képességeikhez mérten mégis aktív napokat biztosítani. Az Idősek Otthona épületének
falán gyakran lobog a fekete zászló, ami egy lakónk halálát jelenti.
Kollégáimnak a méltóságteljes körülmények biztosítása munkaköri
kötelesség. Lehetőség szerint a haldokló idősekhez behívják a hozzátartozókat, nyugodt légkört biztosítanak a búcsúzáshoz. A hozzátartozó jelenléte nélkül a gondozónők fogják a távozni készülő kezét.
Minden idős elvesztése fájdalmas, de akiket régóta ismertünk, szomszédok voltak, tanítottak bennünket fiatal korunkban, azoktól különösen nehéz a búcsúzás. Ebben az évben két jászfényszarui elismert
pedagógus is nálunk fejezte be földi pályafutását. Érzelmileg talán
jobban megviselt bennünket a távozásuk.
Az elmúlt időszak dolgozóinknak is nehéz volt, mert a kollégák közül sokan örökre búcsút kellett hogy vegyenek szeretteiktől, férjtől,
édesanyáktól, apóstól, anyóstól, testvértől.
Idén búcsúztunk: Kovács Andrásné Rozika nénitől, Lantos Péterné
Terike nénitől, Tusor Antalné Sárika nénitől.
Földvári Anita
Nyugodjanak békében!

EMLÉKEZÉS
„Sose tudjuk, melyek lesznek kedves emlékeink, de vannak
örökre emlékezetes pillanatok.” – A Goldberg család
2022. május 4-én, szomorkás, borongós időben gyülekeztünk a Felső temetőben felállított ravatal előtt. Búcsúzni jöttünk. Régi kollégánkat, Farkas Aladár Istvánnét, mindenki
Both Erzsijét kísértük utolsó útjára.
Erzsi néni 1985. december 11től házi gondozóként dolgozott
az Idősek Otthonában. Munkáját mindig megfontoltan, kapkodásoktól mentesen végezte.
Gondozottjai szerették, megbíztak benne, és ő mindig megfelelt ennek a bizalmi hivatásnak.
Nagyon szeretett beszélgetni az
idősekkel, ösztönösen ráérzett
arra, hogy a jó szó, a türelmes
meghallgatás ugyanolyan fontos,
mint a fürdetés, gyógyszerelés, rendrakás. Húsz éven keresztül
rótta rendületlenül Jászfényszaru utcáit a kék biciklijével, segítve településünk idős, rászorult lakóit.
Kollégáival jól kijött, kerülte a konfliktusokat. Ha időnk
engedte, és leültünk beszélgetni, „bagarettázni” egy kávé mellett, Erzsi néni inkább figyelt, keveset szólt, de akkor velőset.
Mondásai a mai napig szállóigék közöttünk.
2005. szeptember elsején vonult nyugdíjba, amit már nagyon várt, hiszen az a húsz év, amit hóban, szélben, napsütésben, esőben átkerékpározott, nem múlt el nyomtalanul. Ekkor még ígérte, hogy meg-meglátogat majd bennünket, mert
ha nem pattanhat nyeregbe, mi lesz akkor vele.
Nem így történt. Egyre több testi panasz gyötörte, napról
napra nőtt a fizikai fájdalom, nem mozdult ki a lakásából.
Mikor megkapta a diagnózist, tisztában volt azzal, hogy mi
vár rá.
Emlékét, kissé szarkasztikus humorát őrizzük!
Földvári Anita
Nyugodjon békében!

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

JÁGER IMRÉNÉ
KIS MÁRIA

temetésére eljöttek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család
Megemlékezés

PENCZNER MIKLÓS

halálának 4. évfordulójára.
„Soha nem felejtünk, mindig velünk maradsz.
Halálod, míg élünk, fájó emlék marad.”
Felesége, lánya és családja

Anyakönyvi hírek – ÁPRILIS
SZÜLETTEK: Bakos Csenge (Bolla Dorina), Berényi Krisztián Gábor (Farkas Beáta), Gúth Bertalan (Bordás Júlia), Kasza Lara (Kovács
Renáta).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Czibolya Boglárka és Répássy Gergely Tamás, Németh Patrícia és Dobák Krisztián, Rajos Dóra és Kiss
Dávid Ádám.
ELHUNYTAK: Barát Nándor (73), Farkas Aladárné Both Erzsébet (74), Győri Sándor (62), Kiss Béláné Makádi Terézia (67), Radics
Gyula (63), Rubint Ferenc (69).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
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)-30/996-4205
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)-30/346-0366
Polgárőrség: ......................................................... (+36)-30/272-0611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36)-30/611-3472
Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888

Falugazdász
Vincze Járvás Katalin · Telefonszám: 30/996-4205
Ügyfélfogadási ideje csütörtök: 8-12 ó.
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

Starlite
AKCIÓK!
Fényre sötétedő lencsék: -20%
Keretek: -30% · Multifokális lencsék: -20%
Dioptriás napszemüveg lencsék: -30%
Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.
Telefonszámaink: 30/2933-834, 70/2244-179

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
közleménye

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
Ne hagyja az utolsó pillanatra a lejárt okmányok cseréjét!
A veszélyhelyzet idején lejáró okmányok csak 2022. június 30-ig

Chili 1.5 éves
kistestű keverék kan

Watson 1,5 éves
staff keverék kan

érvényesek, ezért kérjük, gondoskodjon időben megújításukról! JászNagykun-Szolnok megyében 15 kormányablakban, 2 okmányirodában,
illetve a kormányablakbuszban is kérheti okmányai cseréjét.
Forrás: Jászfényszaru Facebook oldala

Wilson 2-3 év körüli
keverék kan

Hirdetési díjaink
Vállalkozói

Egész oldalas ............ 40.000 Ft
Féloldalas ................. 20.000 Ft
Negyedoldalas .......... 15.000 Ft

Apróhirdetés .............
Keretes .....................
		
Családi esemény .......
		

Lakossági

30 Ft/szó
szöveg ............. 30 Ft/szó
illusztráció ...... 500 Ft/db
szöveg ............. 30 Ft/szó
fotó ................. 1.000 Ft/db

Szerkesztőségi infók
Szerkesztőségi fogadóóra minden pénteken délelőtt 9-11 óráig a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti termében.

APRÓHIRDETÉS

Jászfényszaru, Szent István u. 1.

Jászfényszarun, Televízió u. 13. szám alatti telek eladó.

Telefonszám: 70/673-7618, hívható napközben hétfőtől péntekig.

Érdeklődni: 06/20/949-4366

Email: miujsagfenyszarun@gmail.com
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Programajánló
Június
1.
16:00 Legyen a zene mindenkié – Nemzetek zenéi címmel
		 Sas Dániel zongoraművész koncertje
		 a Városháza Dísztermében
2.
14:00 Élettér-Kép 2022
		 rajz és fotópályázat díjátadás és kiállítás
		 a Szent Erzsébet Közösségi Házban
2-3. 10:00 és 13:00 Loki – TIE színházi előadások iskolásoknak
		 a művelődési házban
3.
14:00 Gyermek olvasási kihívás záró értékelése a könyvtárban
3-ig		 Óvodai évzárók és ballagás a Napfény Óvodában
4.		 Egyházközösségi nap
4.
16:00 Trianoni megemlékezés
		 Trianon, templomkert
4.
17:00 Ünnepi szentmise a nemzeti összetartozás napján
		 a templomban
8:00 Pünkösd vasárnapi szentmise
5.
5.		 Pünkösd kupa 2022 – utánpótlás torna a Sporttelepen
5.
9:00 Fogathajtó verseny a Lovaspályán
5.
20:00 Nyárindító retró diszkó a művelődési házban
6.		 Cégek tornája – felnőtt kispályás foci kupa
		 a Sporttelepen
8.		 Tanévzáró szentmise Jászapátin
8. 9:00 és 12:00 Sehol – TIE színházi előadások iskolásoknak
		 a művelődési házban
9.
13:00 Planetárium a művelődési házban (16:30-ig)
10-11-12.		 Szentkúti zarándoklat
12.		 Víg özvegy – Szigligeti Színház
		 Örkény bérletes előadása Szolnokon
14.		 8. osztályosok fogadása
15.		 Szerenád, iskola
16.
15:00 Iglice évzáró bemutatók zenekarral a művelődési házban
17.
8:00 Te Deum tanévzáró szentmise, bizonyítványosztás
		 templom, iskola
18.
9:00 Iskolai ballagás
20-24.		 Iskolai napközis tábor Kisiskola
22-24.		 Jó tanulók kirándulása, felső tagozat
17:00 A rátóti legényanya – Fortuna Együttes vendégszereplése
24.
		 az adácsi nemzetközi színjátszófesztiválon
24-26.		 Jász Világtalálkozó Jánoshidán
25.		 Jó tanulók kirándulása, alsó tagozat
25.
9:00 Busz indul a Jász Világtalálkozóra
26.
7:00 Törpeharcsafogó verseny – nevezés a helyszínen 6 órától
27.-júl. 1-ig		 Napfény Óvoda I. Ovis tábora
27- 07. 01.		 BLNT Art Paris művészeti tábor a Régi Parókián
28. 14 óra BLNT: Dán népfőiskolai csoport látogatása
		 Jfsz. jó gyakorlat és francia népi játékok bemutató
Időszaki kiállítások:
· Forráspont – a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI diákjainak
kiállítása a művelődési házban
· Névtelenség – Dombi Áron és Nyers Dániel tanulmányrajzainak
kiállítása a művelődési házban
· Élet-Tér-Kép 2022. – BLNT rajz- és fotópályázatának kiállítása
a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· A guzsalytól a varrógépig – helyi gyűjtésű tárgyak a Tájházban
· A. Rodin emlékére – Zilahy Zoltán szobrászművész rajzainak
szabadtéri tárlata a Kisiskola falán
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből a Városházán
Állandó kiállítások:
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Bedekovich-térképek nyomában – BLNT kiállítása a Régi Parókián
· Jászok, huszárok, hagyományok – Pető István fotókiállítása
a Régi Parókián
· Régi képeslapok Jászfényszaruról – BLNT kiállítása a Régi Parókián
A kiállítások nyitva tartásáról bővebb információ
a művelődési házban az 57/422-137-es telefonon!
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
A programok az aktuális járványügyi szabályok betartásával és függvényében kerülnek megrendezésre!
Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu,
Katinka
honlapokon és a Facebookon.

Locsoló Party
A „maszkabálok csapata” kifejezte azon óhaját, hogy a februári remek hangulatú farsangi retró videódiszkó után ne várjunk a jövő évi
jelmezes bulira, hanem keressünk egy jó alkalmat a közös mulatságra.

Erre szolgáltatott kiváló alkalmat április 16-án a húsvét szombat estéje, éjszakája. A Locsoló Partyn ismét Kókai Sándor keverte nekünk a
zenét, és vetítette a videóklippeket. Külön öröm volt számunkra, hogy
kb. 70 főre növekedett az érdeklődők száma, és képviseltette magát a
„fiatalabb” korosztály is. Ismét elhangzott az igény a folytatásra, keresSzabó László
sük a lehetőséget, a dátumot.

JÖN! JÖN! JÖN!
Augusztus 19-én a Neoton Együttes és
a Szolnoki Szimfónikusok közös koncertje.
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