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Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. februári ülésén döntött egy
20 m x 40 m-es küzdőterű, több mint 300 fő
befogadó képességű tornacsarnok önkormányzati támogatással történő építéséről a Szabadság út 32. szám alatti ingatlanra.
A tornacsarnok építési engedélye 2017-ben
került kiadásra Jászfényszaru Város Sportegyesülete részére.
A Sportegyesület több ízben benyújtotta
TAO pályázatra, de nem kapott támogatást az
építéshez.
A Szabadság út 32. szám alatti iskola ingatlanához korábban megvásárlásra került a 34. és
1,
00
36. szám alatti ingatlan, így alakulhatott ki a
1,
00
tornacsarnok végleges helye a mellékelt helyszínrajz szerint.
Az épület tervezője, a Kelemen és társa Bt. jelenleg a kiviteli terveket készíti az önkormányzat megbízásából, hogy a közbeszerzési eljárás
elindítható legyen, mely eljárás kiírásának előre látható ideje 2019. július eleje.
Az árajánlatok beérkezését követően lehetséges a kivitelező kiválasztása, majd szerződés
megkötésére szeptember, október hónapban
kerülhet sor. Így a beruházás az idei évben elkezdődhet, és az időjárás függvényében folytatódhat is.
Ideális esetben a 2020-as szeptemberi iskolakezdésre a tornacsarnok is megnyithatja kapuit
a diákok és a nagyközönség előtt.
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Új szolgáltatás Jászfényszarun
A betegbiztonság, annak szakmai színvonalának növelése, és a betegelégedettség fokozása érdekében 2019. május 1-től Jászfényszaru
város közigazgatási területén levő állandó és
nem állandó lakosok részére, valamint a város
területén működő nagyvállalkozói szegmens
munkavállalói részére 24 órás, folyamatos
mentőtiszti szolgálat működik a sürgős
egészségügyi ellátások elvégzésére.
Abban az esetben, ha az ellátási területen
több magas időfaktorú beteg jelentkezik egy
időben, így a nappali háziorvosi ellátás, és
orvosi ügyeleti ellátás, esetleg a mentőszolgálat megfelelő szintű mentőegysége kapacitás
hiányában nem elérhető, úgy a mentési kompetenciával rendelkező sürgősségi mentőtiszti
egység azonnal bevethető, az ellátók és az ellátandók között kialakult diszkrepancia feloldása céljából.
A mentőtiszti egység specifikációja:
Tevékenység megnevezése:
Sürgősségi mentőtiszti ellátás

Tevékenységhez kapcsolódó
mentőegység típusok: Mentőtiszti autó
Szolgálati idő: H-V: 08.00-08.00
24 órás, folyamatos szolgáltatás
Telephely: 5126 Jászfényszaru, Deák F. tér 1.
Hívószám: +36-70-370-3104
Személyi feltételek: 1 fő mentőtiszt, 1 fő
gépkocsivezető PÁV jogosítvánnyal
Tárgyi feltételek: Műszaki előírásoknak
megfelelő, összkerék meghajtású, megkülönböztető jelzéssel rendelkező személygépkocsi.
Orvosi felszerelés és anyagok, informatikai
és telekommunikációs rendszerek, melyek a
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben előírt
működési feltételnek megfelelnek.
A mentőtiszti egység irányítása, a telefonhívások fogadása a következők szerint történik:
A sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, az azonnali elérhetőség biztonságának
javítása érdekében a mentőtiszti egység irányítása diszpécserszolgálaton keresztül működik.

A mentőtiszti egység
a következő telefonszámon hívható:
06-70/370-3104
A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:
• A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az esettől függően küldi ki a
mentőtiszti egységet, ügyeletet vagy akár azonnal mentőt, ill. szakszerű tanácsadást biztosít).
• Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony
együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem stb.)
Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság és a munkavállalók segítséget hívhatnak. Egy hívás kezdeményezésével
a mentőtiszti egység és a diszpécserszolgálat egy
időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és
egyértelmű betegutakon át jut ellátáshoz.
Farkas Katalin cégvezető
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2019. március hónapban két alkalommal
tartott ülésén hozott határozatairól és megalkotott rendeleteiről
az alábbiakban tájékoztatjuk az érdeklődő olvasókat.
2019. március 20.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
BMÖFTE/1-2/2018. számú támogatói okirat szerint 350462 ebr42
azonosítószámon benyújtott „Műfüves sportpálya” építése Jászfényszarun projekt pótmunkáira költségvetésében összesen bruttó
412.115 Ft összeget biztosított.
A képviselő-testület megtárgyalta a trianoni emlékhely melletti
083/97. hrsz. fejlesztési terület szükséges ÉMÁSZ felé fizetendő
villamos hálózat fejlesztés költség igényét, és azt elfogadta összesen
bruttó 1.633.855 Ft összegben. A fejlesztési hozzájárulás összegéből
az önkormányzat 2019. évi költségvetésében ennek 10%-át, a 2020
évi költségvetéséből ezen összeg 90%-át irányozza elő.
Döntést hoztak a termőföldek haszonbérletére kiírt nyertes ajánlattevők kihirdetéséről, mely alapján 1 év időtartamra bérbe adja
a tulajdonában álló ingatlanait. A képviselő-testület felhatalmazta
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a haszonbérleti, illetve
bérleti szerződés megkötésére. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt,
hogy sorsolással állapítsa meg a Jászfényszaru belterület 1517/24.
helyrajzi számú ingatlan nyertes ajánlattevőjét, akivel 3.200 forint/
év bérleti díj ellenében 1 év időtartamra bérleti szerződés megkötésére felhatalmazta a polgármestert. A testület a Gondozási Központ
részére 17.000.000 Ft keretösszegű előirányzatot biztosított az
újonnan épített bölcsőde működésének beindításához a működéshez szükséges eszközök és egyéb fejlesztő eszközök beszerzésére. Elfogadták a Szabadság út 32. szám alatti ingatlanra a Kelemen és Társa
Bt. árajánlatát a Tornacsarnok kiviteli terveinek elkészítésére az
ajánlatban foglaltak szerinti 11.430.000 bruttó összeget, melyet az
önkormányzat 2019. évi költségvetésében foglalt előirányzata terhére biztosítottak. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert,
hogy a kiviteli tervek megrendelése érdekében a szükséges intézkedést megtegye, és Jászfényszaru Városi Sportegyesülete részére kiadott
építési engedély alapján kiviteli terv elkészítése érdekében a tervező
céggel és a Sportegyesülettel az egyeztetést lefolytassa.
A képviselők elrendelték a tornacsarnok beruházás előkészítéseként az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadság u. 34. és 36.
szám alatti ingatlanon lévő épületek bontását. Az ingatlanokon lévő
épületek bontásával és a hozzá kapcsolódó hulladékelszállítással, valamint tereprendezési munkák elvégzésével a Gamesz-t bízták meg.
A bontási munkálatok végrehajtását követően szükséges földhivatali
bejegyzéseket és átvezetéseket azt követően el kell végezni.
Támogatták az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru
083/97. hrsz.-ú erdőművelési ágú ingatlan művelésből való kivonását. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a kivonáshoz szükséges
szerződést Szabó Imre földmérővel megkösse. Az erdővédelmi járulék, valamint a kivonás egyéb járulékos költségeire 3.000.000 Ftot különítettek el a 2019. évi költségvetésből.
Bérbeadásról határoztak, mely szerint bérbe adták a TAKÉPSZOLG
Takarító és Építési Szolgáltató Kft. részére az FSZ/519/2019. számú ajánlattételi felhívásban foglalt üzlethelyiséget nettó 1000 Ft/m2
havi bérleti díjért 3 év időtartamra. A képviselő-testület felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a bérleti szerződés megkötésére a hatályos jogszabályoknak, az ajánlattételi felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal.
Az egyházi kezelésű temetők felújítási munkálataira és fejlesztéseire Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy az Önkormányzat a 2019. évi kommunális adóból
származó bevételét, amely mintegy 7.000.000 Ft, különítse el.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Szabadság út 32. szám alatt
épülő tornacsarnok használatba vételi engedélyéhez szükséges
parkolószám biztosítása érdekében döntött a szomszédos ingatlanrész megvásárlásáról. Egyben felhatalmazta a polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására, valamint a vásárláshoz szükséges telekalakítási eljáráshoz kapcsolódó földmérés elvégzéséhez Szabó
Imre földmérővel történő szerződéskötésre.

Döntöttek a körforgalom építéséhez szükséges területrész megvásárlásáról, mely alapján Jászfényszaru Város Képviselő-testülete
meg kíván várásolni közútfeljesztési célból mintegy 22 m2 nagyságú területet. A képviselő-testület felhatalmazta a polgrámestert
a területrész vonatkozásában értékbecslés készíttetésére, az értékbecslésben foglalt összegnél nem magasabb áron adásvételi szerződés
megkötésére, valamint a területrész vonatkozásában változási vázrajz
elkészíttetésére és a szükséges telekalakítási okirat megkötésére. Az
önkormányzat a terület ellenértékére, valamint a vállalkozók díjára
költségvetésében 2.500.000 Ft-ot keretjelleggel biztosított.
Zárt ülésen az Ipari Parkban lévő ingatlanokra irányadó vételár meghatározásáról döntöttek, mely szerint az Ipari Parkban lévő területek
árát nettó 10.000 Ft/m2 vételárban határozták meg. Az ingatlan
esetleges elidegenítésére vonatkozóan alkalmazni szükséges Jászfényszaru Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2013. (IV. 04.) ÖR 19. § (1) bekezdésében foglaltakat.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a továbbiakban
az e határozatban foglaltak figyelembe vételével járjon el.
A képviselő-testület megtárgyalta a Coop áruház bővítési lehetőségeiről szóló tájékoztatót, és felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármestert, hogy a Coop áruház fejlesztési elképzeléseivel
kapcsolatosan érkezett levélre reagálva az önkormányzat álláspontját
ismertesse annak figyelembe vétele mellett, hogy vizsgálják meg a
beruházás céljaként az új helyszín lehetőségét.
2019. március 27.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsőde működésének előkészítése érdekében hozott előzetes döntéseket:
· Az új intézmény alkalmazandó étkezési, térítési díjat nettó
450 Ft/nap javasolja megállapítani. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a térítési díj megállapítására vonatkozó előterjesztésben
a fenti javaslat kerüljön beépítésre.
· Az új intézmény nyitvatartási idejét az alábbiak szerint javasolja
megállapítani: (hétfőtől-péntekig) 7:00-17:30. Felhatalmazta a
polgármestert, illetve az intézményvezetőt, hogy a bölcsőde nyitvatartási idejének megállapítására vonatkozó javaslat az intézmény
szakmai programjába beépítésre kerüljön.
· Az új intézményben alkalmazandó gondozási díj a jogszabályi
előírások szerint kerüljön beépítésre. Felhatalmazta a polgármestert, illetve az intézményvezetőt, hogy intézményben alkalmazandó gondozási díj a jogszabályi előírások szerint szakmai programjába beépítésre kerüljön.
Megtárgyalták a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. vagyonának
helyzetéről szóló tájékoztatóját.
Megtárgyalták a Gamesz vagyonáról, valamint a 2019. évi feladatairól szóló tájékoztatót. A képviselő-testület a Gamesz tájékoztatójának megtárgyalásával egyidejűleg elismerését fejezte ki a Gamesz
igazgatójának munkájáért.
Módosították a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
9/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendeletet.
Döntöttek a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 azonosító számú,
„Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség és az infrastruktúra javításával II. ütem” című projekt támogatási szerződésének 1. számú módosításáról és annak megfelelő kezdeményezéséről:
Megmaradó projektelemek:
· „Az ipari park megközelítését szolgáló Jászfényszaru 05/212.
hrsz.-ú úton 705 méter hosszban új út építése” 74.643.338 Ft
tervezett költséggel,
· „Mini körforgalom kialakítása Jászfényszaru központjában a 3106
és 3126 jelű összekötő út csatlakozásában”, 114.508.855 Ft tervezett költséggel.
Új projektelem:
· Az ipari park megközelítését szolgáló Jászfényszaru 06. hrsz.-ú úton
207,33 m hosszban új út építése és a Jászfényszaru 08. hrsz.-ú
úton 1984,37 m hosszban útburkolat építése”, 183.118.347 Ft
tervezett költséggel.
(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
Kieső projektelemek: /Más forrásból megvalósuló projektelemek!/
· Új gázvezeték kiépítése az ipari park, iparterület gázigényeinek
biztonságos kiszolgálása érdekében.
· Az ipari parkban 5,2 ha (05/183., 05/214. és 05/189. hrsz.) infrastruktúrájának (villamos áram, víz, szennyvíz, gáz) megépítése.
· Az ipari park megközelítését szolgáló Jászfényszaru 1191/7.
hrsz.-ú út 350 méter hosszban felújítása.
· A 3106 jelű összekötő út 18.571 km szelvényében található csomópontban körforgalom kialakítása.
A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy intézkedjék a támogatási szerződés módosításáról.
A testület elfogadta, hogy a 045/17. helyrajzi számú ingatlan villamosítására költségvetésében 820.420 Ft összeget biztosított.
Határozat született a Jászfényszarui ÖKO Szociális Szövetkezet
jogutód nélküli megszüntetésének kezdeményezéséről. A képviselő-testület az önkormányzat költségviselése mellett javasolja dr.
Barazutti László ügyvédet megbízni a megszűnéssel kapcsolatos
jogi képviselet ellátásával.
A testület elfogadta az Önkormányzati Ingatlanvagyon Kataszteréről szóló tájékoztatót a kiküldött anyagnak megfelelően.
Jászfényszaru Város
Önkormányzata
a TOP-5.1.2.-15JN1-2016-00004 jelű, „Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a Jászberényi Járásban” elnevezésű munkaerőpiaci program keretében 2 fő foglalkoztatásához

2.094.322 Ft önerőt biztosított, mely tartalmazza a foglalkoztatási
program saját forrás és a munkavállalókat megillető cafetéria juttatás
összegét.
Az „Utánunk a közösség – Komplex telep-program Fényszarun”
elnevezésű, TÁMOP- 5.3.6-11/1-2012-0062 számú projekt 2019.
évi fenntartási feladatainak ellátására 1 fő, havi bruttó 75.000 Ft díjazású foglalkoztatásához 806.625 Ft-ot biztosított a város 2019.
évi költségvetéséből.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-tetülete elfogadta,
hogy a Bethlen G. u. 5. szám alatti lakóépület felújítási lehetőségét
helyszíni szemle alapján megvizsgálja.
A testület 5 millió Ft összeget biztosított a 2019. évi költségvetésében a fogathajtó központi pálya automata öntözőrendszerének
megvalósítására.
Elfogadták a TV2 Poggyász turisztikai magazinműsor ajánlatát a
3 perces kisfilm elkészítésére a település bemutatásáról. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére.
Egyidejűleg elfogadták, hogy a TRIÓ Tv-től ajánlat kerüljön bekérésre egy Jászfényszarut bemutató 10-15 perces kisfilm elkészítésére vonatkozóan.
Határozatot hoztak a Jászfényszaru, Hangsugárzó utca 9. (1188/15.
hrsz.) szám alatti ingatlanra bejegyzett jelzálog, beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozóan.
Dr. Voller Erika jegyző

Aszfaltrajz-verseny

2019. április 2-án, a 31. tavaszi emlékhadjárat tiszteletére rendezett
díszszemlét követően a Bedekovich sétány adott helyet a városi aszfaltrajz versenynek. A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola alsó tagozatos diákjai neveztek a versenyre, osztályonként 6 fős csapatokkal. A lelkes előkészületek, gyakorlás és tervezés után összesen 72 tanulónk mérettette meg magát, leginkább huszárokat, csatajelenetet ábrázolva. A pedagógusok mellett a versenyen
nem induló osztálytársak is lelkesen biztatták társaikat alkotás közben.

A háromtagú zsűri – Ézsiásné Róka Mária, Czeglédi Dóra és Vincze
Dániel – nehéz feladat előtt állt, miután elkészültek a fantasztikus rajzok. A nehéz döntés eredményeként a 3. helyen az 1. b osztály tanulói,
2. helyen a 4. évfolyam lányai és 1. helyen a 3. b osztály tanulói végeztek. Gratulálunk minden alkotónak!
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár jóvoltából senki sem
távozott üres kézzel.
Szöveg: Czeglédi Dóra · Fotó: BZS

Az ember életének három legmeghatározóbb eseménye:
születés, házasság, búcsúzás
Jászfényszaru Önkormányzata úgy döntött, hogy az ezévi kommunális adót – várhatóan 7 millió forintot az egyház kezelésében lévő
temetők, épületek és az alsó temetőben lévő Pál család által állíttatott
emlékkereszt felújítására szánja. Még ez év első felében felújításra kerülnek a felső temető stációi is.
Önkormányzatunk eddig is folyamatosan részt vett a temetőkben
keletkezett hulladék elszállíttatásában, mely minden évben megközelíti a kétmillió forintot.

A sírhelyek megközelítése érdekében 2,5 m széles utakat építünk és
mindkét temetőben lesz urnasírhely – az utóbbiakat (15-15 férőhelyes) a IUSTA temetkezési szolgáltató vállalta magára. Mindkét temetőben közterületről jól megközelíthető helyen 7m3-es konténerek
fognak rendelkezésre állni arra a célra, hogy a hozzátartozók a sírkoszorúkat elhelyezhessék, amelyet tömörítést követően elszállítanak. Az
utak elkészültét követően új, közismert nevén guruló 1 m3-es konténerek kerülnek kihelyezésre. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
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Zilahy Zoltán szobrászművész
bemutatkozása Kiskunfélegyházán

Elismerés
Nagy megtiszteltetés értea
Jászfényszaru Városi Sportegyesület alelnökét, Csizmarik
Gyulát.
Az ország legrangosabb
öregfiúk teremtornáján, a salgótarjáni Gabora Gálán nyújtott szervezési és támogatási
tevékenysége elismeréseként
a „Salgótarján emlékérem”
kitüntetésben részesült.
Az elismerést Fekete Zsolt,
Salgótarján város polgármes
tere és Skuczi Nándor, a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke ad
ta át.
Egyesületünk nevében gratulálunk Gyulának, és további sportsikereket kívánunk!
Vitányi Szabolcs

Bimbózó testvértelepülési kapcsolatok
Rosta Ferenc, Kiskunfélegyháza képzőművészetet ismerő és pártoló alpolgármestere fogadta delegációnkat a testvérvárosban. Kilencen látogattunk el a kiállítás megnyitójára, melyet az ottani, ugyancsak Petőfi Sándorról elnevezett könyvtár igazgatója moderált. A 2018-ban megkötött
testvérvárosi megállapodást követő első bemutatkozáson Zilahy Zoltán
szobrászművész rajzai kerültek kiállításra, melyet dr. Feledy Balázs Holló
László-díjas művészeti író méltatott, és mutatta be a művészt. Többek
között elhangzott, hogy Zilahy Zoltán szinte fest a ceruzával. A Hattyúház kiállítóterme zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel, és már barátként
üdvözöltük Kovács Gyulát és barátait, akik az „Ősök útján” kerékpártúra
szervezői, melyre ez évben is sor fog kerülni.
Az alpolgármester elismerően szólt arról a 71 jászfényszarui családról,
akik a török hódoltságot követően megalapították a várost. (Egyéb telepesek is érkeztek, de a legnagyobb számban Jászfényszaruból.)
A jelenlévőknek elmondta, hogy a Kiskun Múzeumnak ma is becses
tárgya a „kisharang”, melyet mi, jászfényszaruiak úgy tartunk számon,
hogy miután 71 család vándorolt el Jászfényszaruból és ugye a templomon nem tudtak megosztozni, elvitték hát a kisharangot, így lett az
újonnan a telepített település neve Kiskunfélegyháza. Úgy tudjuk, hogy
a kapcsolatokat a települések még a két világháború között is ápolták,
minden évben egy delegációt küldtek a települések elöljárói.
A testvérvárosi kapcsolat ezt a hagyományt van hivatva újra éltetni.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

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)-70/943-6708
Vízmű – hibabejelentés: ........................................ (+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet: .............................................. (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ...................................... (+36)-80/424-344
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: .............. 950-191, vagy
..... (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ........................... 522-460
Plébánia (Jászfényszaru): ................................... (+36)-30/3460-366
Polgárőrség: ......................................................... (+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36)-30/611-3472
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Óvodai hírek
II. Nagy Jeges Nap Jászberényben
Csiga csoport a gáton

A Napfény ovis gyerekek középső és nagycsoportosainak 2018 októberétől 2019 márciusáig ismét lehetőségük volt minden péntek délelőtt korcsolyázni Jászberényben. A nagycsoportosok már 1 év előn�nyel és rutinosabban csúsztak a jégen, mint a középsős gyerekek, de
ők is bátran és izgatottan várták az új kihívásokat. Adrienn néni és
Tóni bácsi hétről hétre nehezebb és érdekesebb feladatok elé állította
a gyerekeket, akik könnyedén vették az akadályokat. Gyorsan elrepült
ez a 6 hónap, és ismét meghívást kaptak a gyermekek a „IV. Nagy Jeges
Napra”, amely egy vetélkedővel színesített gála volt a jászberényi és
jászfényszarui ovisok részvételével. Óvodánként 15-20 fős csapatokat
alkottak a gyermekek, mosolygósan és kipirult arccal teljesítették a
feladatokat, amíg a szülők és hozzátartozók a lelátóról biztatták őket
és szurkoltak nekik. A gála végén mindenki jutalomban részesült, a
Napfény ovisok is egy jól megérdemelt kupával és sok-sok élménnyel,
tudással gazdagon térhettek haza. A gyermekek már most nagyon várják az őszt, hogy ismét jégre csúszhassanak.
Szöveg: Klippánné Jáger Melinda · Kép: Földvári Edit

A víz világnapjára emlékezve és egy érdekes foglalkozás kapcsán a
Csiga csoport ellátogatott a Zagyva-gátra. A hosszú séta után megtudhattuk, mit csinál, mi a feladata egy gátőrnek. Megfigyelhették a gyerekek, hogyan működik a zsilip, és hogy hol és mit zár le. Kíváncsian
és figyelmesen hallgatták a Zagyváról és a gátőrségről szóló történeteket. Sok-sok lépéssel a lábunkban, de élményekkel gazdagon tértünk
vissza az óvodába. Köszönjük a lehetőséget!
Szöveg: Klippánné Jáger Melinda · Fotó: Vígné Káposzta Erzsébet

Zagyva-parti séta

Fotó: Földvári Edit, Szarka Gáborné,
Sinkovics-Gebura Katalin, Kovácsné Papp Andrea

A víz világnapja az óvodában

A víz világnapját óvodánkban minden évben kiemelten fontosnak
tarjuk. Célunk, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelően minél
több ismeretet, tapasztalatot szerezzenek a vízzel kapcsolatban. Mind
a nyolc csoportban változatos tevékenységeket biztosítottunk gyermekeink számára. Meséink, verseink, dalos játékaink témájában, ábrázoló
tevékenységeinkben megjelent a víz témaköre, a vízi világ. Különböző
vizes játékokat játszottunk. Megvizsgáltuk a különböző tárgyak viselkedését a vízben, melyik lebeg, melyik süllyed el. Papírhajót úsztattunk, a vízi világról beszélgettünk, képeket nézegettünk. A nagyobbak
komolyabb kísérletek részesei voltak. Az aulában egy „hatalmas”cápa
és vízesés fogadta az óvodába érkezőket.
Földvári Edit

A víz világnapja projektünk zárásaként a Maci csoportos gyerekekkel
ellátogattunk a Zagyva-partra. A gyerekek otthon elkészített hajóit is
vízre engedtük. Fontos volt, hogy a kis hajók olyan anyagokból készüljenek, amelyek nem szennyezik a környezetünket. Megfigyelhettük a
víz sodrását, milyen növényeket, élőlényeket találhatunk a vízben,
majd mielőtt elengedtük hajóinkat, mindenki egy-egy jó kívánságot
mondott a víznek és a benne élőknek.
Ismét élményekkel gazdagodott a Maci csoport. Ezúton is köszönjük
a szülőknek a közös munkát.
Kép és szöveg: Földvári Dorottya

A dicsőséges tavaszi hadjárat emlékére rendezett díszszemlét
óvodásaink is megtekintették. Fotó: Klippánné Jáger Melinda

6

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2019/4

Iskolai hírek
Víz az élet

Versudvar

Ezt a címet kapta az idén a Fenntarthatósági témahét a Kisiskolában.
Március 18-22. között tanulóink sokféle megközelítésben ismerkedtek meg környezetünk és a víz védelmének fontosságával. A szemléletváltásra a gyerekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már
iskolás korban megismerjék a téma fontosságát, hogy egy kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.
Projektzáró rendezvényünk március 22-én, a víz világnapján egybeesett a Teremtésvédelmi nappal. Ennek keretében az egyházmegyei katolikus iskolák, így a mi iskolánk diákjai is lelkesen takarítottak, sokat
dolgoztak azért, hogy városunk még szebb legyen. A témahetet „vizes”
vetélkedővel, ügyességi feladatokkal zártuk.
Ézsiásné Róka Mária · Képek: Alsós tanító nénik
A magyar költészet napja alkalmából április 11-én közös versmondásra hívták iskolánk magyartanárai a felső tagozatos tanulókat a
Versudvarba. Minden évfolyam egy kedvelt verset, versrészletet adott
elő. Az ötödikesek a János vitézből, a hatodikosok a Toldiból adtak
elő részletet, a hetedikesek Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…, a
nyolcadikosok pedig Ady Endre: Őrizem a szemed című versét szavalKép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
ták el közösen.

Verskereső

A fotók az iskolai könyvtárban készültek, ahol négyfordulós verskereső játékkal kapcsolódtunk a költészet napjához. A gyerekek hétről
hétre más feladatot oldottak meg. A játék április 11-én sorsolással zárult: a negyvenkilenc résztvevőből három szerencsés tanuló, Borbély
Janka 4. a, Péter Laura 4. a és Borbély Gréta 8. a osztályos tanulók
a Diákönkormányzat ajándékát, egy-egy verseskötetet vehettek át
Kép és szöveg: SJ
Kotánné Kovács Tímeától.

Torna mindenkinek!
Minden kedden 16–17 óráig ingyenes általános átmozgató tornában vehetnek részt az érdeklődők a jászfényszarui Nagyiskola tornatermében Szórád Nikolett szakképzett gyógytornász irányításával.

A program a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Egészségfejlesztési Iroda által finanszírozott.
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Iskolai hírek
Megyei verseny helyesírásból
Megyei sikerek kémiából

2019. március 29-én Szolnokon rendezték a XXX. Hevesy György
Kárpát-medencei Kémia Versenyt. Iskolánk tanulói ismét jól szerepeltek. A következő eredmények születtek:

A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai
fordulójának eredményeként iskolánk három tanulója kapott meghívást március 30-án Szolnokra, a Fiumei Úti Általános Iskolába, ahol a
megyei fordulót rendezték: Ézsiás Réka 7. a (felkészítő: Kotánné Kovács Tímea), Kotán Eszter 8. b és Nagy Levente 8. c (felkészítőjük:
Nagy Józsefné). A verseny itt is két fordulóból állt, egy helyesírási feladatlapból és egy tollbamondásból. Mindhárom diák szép dolgozatot
írt. Eredményük: Kotán Eszter 9. hely, Ézsiás Réka 13. hely, Nagy
Levente 14. hely.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

7. évfolyam
Majzik Petra(7.a) 1. hely
Tanczikó Hanna Zsuzsanna (7.a) 2. hely
Nagy Bálint Attila (7.a) 4. hely
Vad Nándor (7.a) 6. hely
8. évfolyam
Víg Hanna(8.c) 7. hely
Mészáros Réka(8.b) 9. hely
Kotán Eszter(8.b) 10. hely
Köszönöm a diákoknak a kitartást, a belefektetett munkát, és a szülőknek a támogatást! Kívánok sok sikert mindannyiuknak a jövőben is!
Kép és szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó felkészítő tanár

Mátraszentimre – Bagolyirtás
EFOP-1.3.5.-2016. – 2019. 02. 21-24.

Február 21. 13 óra – A várva várt indulás!
27 gyermek 3 felnőtt kíséretében indult útnak a festői szépségű Mátrába. Az Egri Főegyházmegye Stella Üdülőjében négy napot töltöttünk pihenéssel, sok-sok énekléssel, új dalok tanulásával.
Az első napon feltérképeztük a táborhelyet és környékét: kis túrával
megnéztük a „Mátra Szívét”, élveztük a még itt-ott megmaradt havat,
magunkba szívtuk a kristálytiszta friss levegőt. Az erdő sötét sűrűjében
vaddisznó és őz nyomait kutattuk. Az estét daltanulással, beszélgetéssel zártuk.
A második napon madárcsicsergésre, szikrázó napsütésre ébredtünk.
Délelőtt jó hangulatban folytattuk az éneklést, majd ebéd után a
Piszkéstetői Obszervatóriumba, Magyarország legnagyobb csillagászati megfigyelésekre alkalmas létesítményébe látogattunk el, ahol többek
között a Hold és a Nap között elhaladó meteoritokat figyelnek meg.
Olyan földi bázisú megfigyelések végzése történik, amely biztosítja a
kutatások mindenkori nemzetközi színvonalát, és egyben folyamatos
hátteret ad a tudományterülettel ismerkedő fiatal kutatók számára is.

Nagyon érdekes volt az óriási távcsövek, földrengésjelzők látványa.
„Igazi, élő” csillagász kalauzolt bennünket az állomáson. A nap hátralévő részét ismét daltanulással töltöttük.
A harmadik napon fürödtünk a Hotel Narád Wellness részlegében
kialakított élményfürdőben, kézműveskedtünk és jelmezeket készítettünk az esti farsangi bálra. Késő estig tartó jókedvű táncos mulatság
után a pihenés következett.
Gyorsan elérkezett az utolsó nap. Csomagoltunk, próbáltunk és vártuk a szülőket. A délben kezdődő szentmisén kis csoportunk szolgált
a városunkból származó Dobák Gábor atyának. Az ide érkező szülők,
nagyszülők is velünk együtt adtak hálát a Fallóskúti Szűzanyának az itt
töltött napokért. Segítségét kértük az otthonmaradottakért és életünk
mindennapjaiért.
Sándorné Tóth Éva · Fotók: Lovászné Török Magdolna
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Iskolai hírek
Teremtésvédelmi nap

Gyermeknap
Jászfényszaru Város Önkormányzata szeretettel várja
a kicsiket és a nagyokat május 25-i gyermeknapi programjára
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárba és parkjába!

Részletes program:
SPORTUDVAR
13.00 Ketrecfoci Kupa (7-8. o. fiúk)
Célba rúgás, gólsebességmérő, büntető rúgó verseny, focibilliárd
14.00 Kapitány kiütő Kupa (2-4. o.)
Királylabda Kupa (5-6. o.)
Utcakosárlabda Kupa (7-8. o. lányok)
Légpuska lövészet: Honfoglalás Lovas és Lövész klub Jászberény
Íjászat: Jász Íjász Kör
Airsoft lövészet – Silent Airsoft Squad

„Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért,
ki fenntart és ellát minket,
gyümölcsöket terem,
színes virágokat és füvet!„
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz (részlet)
Dr. Ternyák Csaba egri érsek 2019. március 23-ára, Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepére az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézményeket helyi teremtésvédelmi akciók megvalósítására buzdította. Az immár hagyománnyá vált program keretében
iskolánk tanulói a környezetvédelem jegyében tisztították meg, szépítették városunk egyes részeit.
A felső tagozatos osztályok osztályfőnökeikkel, kísérő pedagógusokkal együtt jelentek meg a megbeszélt területen, majd gereblyéztek, söpörtek, szemetet szedtek és virágot ültettek.
Az ötödikesek a felső temetőben, a hatodikosak az alsó temetőben, a
hetedik évfolyam a Szent Erzsébet Közösségi Ház környékén, a nyolcadik pedig a Nagyiskola körül szorgoskodott. Az Ady Endre, a Corvina
és a Bajcsy-Zsilinszky utcákban is összegyűjtötték az eldobált szemetet.
Munkájuk nyomán megtisztultak, megszépültek e közterületek.
Reméljük, hogy sokáig gyönyörködhetünk a rendbe tett parkokban,
tereken, és közösen vigyázunk rá!
Kovács Lászlóné

Vigyázz a vízre!
A sulirádió segítségével
hívtuk fel a gyerekek figyelmét ennek a nagyon
fontos természeti kincsnek
a védelmére, melyet egy játékkal kapcsoltunk össze. A
Diákönkörmányzat segítői
apró vízcseppeket osztottak egész nap a gyerekeknek. A következő biológia
óráig kellett megőrizniük a
vízcseppet, és két információt ráírni: Hány százaléka
víz a Földnek és az emberi szervezetnek. A helyes
megoldásokat és a vízcsepp
megőrzését Tóth Sándorné
Marika kisötössel jutalmazta. Bízunk benne, hogy ez
a kis játék sok gyerekben
megerősítette a szándékot, hogy vigyázzon a vízre.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

AJÁNDÉK VIDÁMPARK
13.00 Fa körhinta, csillámtetoválás, arcfestés, lufihajtogatás, lovagoltatás
14.00 Vízi golyó, óriás csúszda, akadálypályás ugrálóvár, lánckörhinta,
trambulin
JÁTÉKTÉR
13.00 Logikai játszóház, kínzófa, varázs ketrec, labda kanalazó,
állatverseny, kalózkarika, zászlópörgető, gyöngyfűzés,
népi fajátékok, népi játékok, rekeszmászás
14.00 FANTASY SZEREPJÁTÉK a Lumina Cornuval
Mesesátor
Játszószőnyeg (0-6 éveseknek), mobil tornapálya (kicsiknek)
14.30 PÓNI SZEKÉR, MOBIL JÁTSZÓHÁZ
15:00 NERF CSATA
KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK
14.00 Önkéntes honvéd tartalékos ezred népszerűsítése
– Hagyományőrző sátor
Mobil katonai akadálypálya
Amatőr vasútmodell kiállítás
SZINPADI PROGRAMOK
13.45 Maklári kötélugró show
14.00 Zumba
14.00 CSODASZARVAS – Habakuk Bábszínház!!!!
15.00 Buborék show
19.00 Kaszkadőr show
19.30 RICO X MISS MOOD
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Palásthy Pál programfelelős

Fényszarui lány sikerei tornából
2019. március 10-én az
egyesületemmel ismét elmentünk Bosznia–Hercegovinába, ahol csapattal 1. helyezést
értünk el. Egyéni gyakorlataimmal, buzogánnyal és
labdával is szintén a dobogó
legfelső fokára állhattam fel.
Március 22-én a Diákolimpia országos elődöntőjén vettem részt. Itt buzogánnyal 3.,
labdával 2. és karikagyakorlatommal 4. helyezést értem el.
Ezzel bejutottam az országos
döntőbe, ami április 26-28án kerül megrendezésre. Remélem onnan is hasonló sikerekről számolhatok be.
Dobos Debóra
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Vendégünk volt Müller Péter

A művelődési ház április 5-én második alkalommal szervezte meg
az egészség délutánját. Az „Egészség a lélek kapuján át” címet viselő
rendezvény a lelki egészségre helyezi a fő hangsúlyt. Ehhez az irányvonalhoz igazodott Müller Péter előadása, mely a 2019-es egészségdélután egyetlen, viszont annál népszerűbb programja volt. Az eseményre
130-an váltottak belépőjegyeket.
Müller Péter Kossuth- és József Attila-díjas író, dramaturg, forgatókönyvíró, előadó. A hazai spirituális irodalom egyik legismertebb
alakja. 1956-ban átesett egy halálélményen. Ez a tapasztalat egész lényét és művészi célkitűzéseit megváltoztatta.

Mind színpadi művei, mind regényei és esszékötetei ennek a megrendítő tapasztalatnak az élményéből születtek. Könyvei minden kétséget kizáróan az utóbbi évek legsikeresebb ezoterikus kötetei közé
tartoznak, ezt jelzi a több százezer eladott példány. Spirituális művei
mellett drámaíró tevékenysége is meghatározó. Itthon s a világ sok
színpadán játszott szerző.
A bensőséges, a lélek mélyét érintő, elgondolkodtató, interaktív
irányt vett előadás sikerén felbuzdulva a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár dolgozói már tervezik a harmadik egészségdélután
2020. áprilisi programját.
Palásthy Pál programért felelős

II. Jászkunsági gyerek vagyok megyei művészeti szemle

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Csoóri Sándor program támogatásával második alkalommal került megrendezésre a Jászkunsági
gyerek vagyok megyei művészeti szemle. A verseny két elődöntőből
állt, melyet Jászkísér és Kisújszállás rendezett meg, valamint egy döntőből, melyet Jászfényszaru valósított meg.
A cél az volt, hogy egy olyan fórumot hozzunk létre, ahol kapcsolatot teremthetnek és tapasztalatokat cserélhetnek a különböző népművészeti műfajokban tevékenykedő pedagógusok és tanítványaik. Nem
titkolt cél volt elindítani egy olyan folyamatot, ahol a gyermeknéptánc
együttesek, gyermekzenekarok és énekesek szorosan együttműködve
tudják tanult művészeti águkat megmutatni a nagyközönség számára.
A szemlére 6-tól 16 éves korosztályig vártuk a jelentkezőket az alábbi
kategóriákban: néptánccsoport, néptánc szóló, népi ének, népi hangszeres együttes vagy szóló ének.
A két elődöntőn összesen 42 produkció mérettette meg magát, melyekből végül 23 produkció került a jászfényszarui döntőbe. Az előválogatókat egy 3 tagú zsűri tekintette meg, melynek tagjai voltak: Taba
Csaba – néptáncpedagógus, Fejér Erika – néptáncpedagógus, Páll Éva
– népzenész.
A döntőt Jászfényszarun rendezték az Iglice Folklór Kulturális Alapítvány segítségével április 13-án. A helyszínre érkező 23 produkciót a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár látta vendégül egy egész
napon keresztül. A versenyprogramot egy a selejtezőktől eltérő ös�szetételű zsűri tekintette meg, aminek a tagja volt Hahn-Kakas István – néptáncpedagógus, Tombor Beáta – néptáncpedagógus, Terék

József – népzenész. A versenyprogram zenei kíséretét a Zagyva Banda
biztosította, majd míg a zsűri visszavonult döntésre, addig a gyerekek
a Kuttyomfitty társulat szórakoztató előadását tekinthették meg.
A döntőbe jutott a jászkiséri válogatóból a helyi Iglice Gyermek
néptánc Együttes is Jászsági táncok című koreográfiájukkal. A gyerekek izgatottan várták a megmérettetést és gőzerővel dolgoztak azon,
hogy a legjobb formájukat tudják megmutatni a szakmai ítészeknek. A
sok munka nem is maradt elismerés nélkül, hisz a gyerekek koreográfiáját a zsűri nívódíjjal jutalmazta. Reméljük a jövőben is megmarad ez a
remek rendezvény, és a jövő évben ismét helyet adhatunk a szemle döntőjének. Köszönjük mindenkinek, aki segítette programunk megvalósítását: Jászfényszaru Város Önkormányzata, Petőfi Művelődési ház és
Könyvtár, IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola.
Kép és szöveg: Péter Szilárd

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
földszinti kistermében 9-11 óráig.
*
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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Versmondóink remekeltek

A költészet napja környékén mindig több versmondóversenyt szerveznek. Nem volt ez másként az idén sem.
Kotán Eszter bejutott a XI. Megavers országos televíziós tehetségkutató verseny középdöntőjébe, és március 9-én a képernyők előtt is
megmutathatta tudását. Az erős mezőnyben nagyszerűen szerepelt.
Szénási Sándor március 6-án iskolájában megnyerte a házi versmondó versenyt, és ő képviselhette a Liska József Katolikus Szakközépiskolát a jászberényi városi versenyen. Videós válogatón továbbjutott a
VIII. Fedorka – SoseVolt VersNap országos döntőjébe, és április 6-án
Szekszárdon a legjobbak között kategóriájában ezüst oklevelet szerzett.
Az április 11-én Jászjákóhalmán megrendezett Jász–Nagykun megyei
versmondó versenyen pedig kategóriájában első helyezést ért el.
Ugyanezen a megyei versenyen Rácz Ádám különdíjas lett, Kotán
Eszter, Majzik Petra és Csizmarik Zoé is nagyon szépen szerepelt a népes mezőnyben. Mindenkinek sikerült pontos, hiteles versmondással
hozni legjobb formáját.
A felkészülés sok időt, türelmet, szorgalmat igényel a versmondókról, ezért is vagyunk nagyon büszkék teljesítményükre.
Katinka

Közösségek rendszeres programjai
2019
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
· Fortuna Együttes: hétfő, péntek
18:30 és szükség szerint vasárnap
· Versmondó kör:
kedd 14:00 és 17:00
· Városi Énekkar: hétfő 19:00
· Fehér Akác Népdalkör: kedd 18:45
· Iglice Gyermeknéptánc Együttes
csoportjai: kedd és csütörtök 17:00
· Iglice Hagyományőrző
Táncegyüttes: szerda 18:30
· Jackson klub:
szerda és péntek 17:00
· „Újra öltünk, örökítünk!”
hímzőkör: kedd 14:00
· Horgolókör: péntek 15:00
· Német tanfolyam: hétfő 17:15
· Angol tanfolyam:
hétfő 17:00 és 18:30
· LuminaCornu klub:
hetente kétszer
· Házunk tája klub: hétfő 14:30
· Biblioterápia klub: hetente
· Baba-mama klub: péntek 16:30
· Dúdoló: csütörtök 10:00
· Babatorna: szerda 10:00
· Jóga: hétfő 17:00
· Asztalitenisz: hétfő és szerda 16:00

· Zumba: hétfő 18:30
· Bibliakör: szerda 18:00
· Jogpont – ingyenes jogi tanácsadás:
szerda 17:00
· Baptista Istentisztelet:
kéthetente vasárnap 10:00
· Baptista ifjúsági bibliakör:
kéthetente péntek 18:00
· Őszikék nyugdíjasklub: havonta
egy alkalommal, csütörtök 16:00
· Önismereti klub: havonta
egy alkalommal, szombat 14:00
· Szilágyi Erzsébet Nőegylet: havonta
egy alkalommal
· Játszóház: negyedévente,
vasárnap 8:00
· Gondolatolvasó kör:
negyedévente péntek 17:00
· Csetresz Betti kézműves
foglalkozások: negyedévente
· Mi újság Fényszarun? lap
szerkesztőségi ülése:
minden hónap első hetében
· Igény szerint egyéb rendezvények,
programok, gyűlések, megbeszélések, illetve hetente a szólisták énekpróbája.

Siker Szeghalmon
Iskolánk volt, a hatvani Bajza
József Gimnázium jelenlegi diákja
Szücs Levente Csaba 2. helyet ért
el a XXIV. Kovács János Országos
Földrajzverseny döntőjében Szeghalmon.
Idén március 29-én 24. alkalommal került megrendezésre a Kovács
János Országos Középiskolai Földrajzverseny. A versenyen 10 középiskola diákja került be a szeghalmi
döntőbe, ahol tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktatók
alkották a versenybizottságot: dr.
Pál Viktor a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékről, dr. Molnár
Ernő a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési
Tanszékéről, valamint dr. Barta Károly a Szegedi Tudományegyetem
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékéről.
A döntőben a tanulók két tételt húztak, majd 15 perc felkészülési
időt követően a versenybizottság előtt 15 percben szóban kellett előadni tárgyi tudásukat. A feleletet nehezítette, hogy a felkészüléshez a
diákok segédeszközt nem használhattak.
A verseny első három helyezettje pénzjutalomban részesült, valamint
minden, a döntőben részt vevő diák és felkészítő tanáraik oklevéllel és
értékes ajándékcsomagokkal gazdagodtak!
A döntő helyezettjei:
1. helyezett: Galág Botond Balázs, Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád. Felkészítő tanár: Gruber László
2. helyezett: Szücs Levente Csaba, Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium, Hatvan. Felkészítő tanár: Géczi Csaba, Illés Sándor
3. helyezett: Gereczi Botond, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest. Felkészítő tanár: Kéri András
Gratulálunk Leventének a versenyen elért óriási sikeréhez, mindan�nyian büszkék vagyunk rá!
Kép és szöveg: Róbel Gábor

Kreatív délután
Március 29-én pénteken ismét
összeverődött Csetresz Betti csapata egy kis csacsogós-alkotós
kreatív délutánra a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár ismételt támogatásával.
Szívet melengető érzés, hiszen
a megemelt létszám dacára is
szinte telt ház volt.
Programunk két részből állt
össze. Juta kötélből díszövek
felhasználásával kosárkákat készítettünk. A második feladatnál
szabadon szárnyalhatott minden
alkotónk fantáziája. Tojástartóból, mohával, dekorációs kellékekkel mindenki saját ízlése szerint készíthette el asztali díszét.
Gasztronómiai érdekességként
süti bárányt sütöttem. Azt hiszem, ízlett mindenkinek, csak
morzsák maradtak.
A hangulat ismét fergeteges volt.
Plusz meglepetésként egy menyasszony felkérte csapatunkat, hogy
a közelgő esküvőjére workshop keretén belül segítsünk elkészíteni a
dekorációt.
Örömmel fogadtuk a felkérést, és boldogan segítünk neki.
Úgy érzem, ez az igazi elismerés kreatív csapatunknak.
Kép és szöveg: Háfra Sóti Bernadett
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Endrei Judit a korhatártalanok között

„Azok tartsanak velem, akik hiszik, hogy minden nappal lehetünk éppen a korunk által magabiztosabbak, hitelesebbek, életrevalóbbak – ez legalább olyan fontos, mint az imént felsoroltak –,
és próbáljuk kicsit több derűvel megélni az idősödést ma is, meg
holnap is.”
Endrei Judit, mindannyiunk kedvence, a 70-es évektől beköltözött
otthonunkba, mindig kedves mosolyával, meleg hangjával megbízható támpontot adott életünkben. Majd egy időszakban nem láttuk – őt
sem, s a korosztálya is megfogyatkozott – csak arról hallottunk, új utakon jár. Könyveket ír, szerkeszt, a kiadást sem bízta másra. Programot
dolgozott ki Kor-határtalanul – 50+-osoknak, amely keretében majd
író-olvasó és közönségtalálkozókon országszerte megosztja tapasztalatát, tudását.
A tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a társadalom nem
igazán tud mit kezdeni az 50 feletti korosztállyal, bár vannak törekvések, többnyire csak elméletben, s a „kifutási idő” még mindig hos�szú. Többségében lemond róla munkavállalóként és a civil társadalom
tagjaként, így mindarról a tudásról, tapasztalatról, bölcsességről, amit
ez a nagyszámú csoport eddigi élete során megszerzett. Ma Magyarországon mintegy 4 millió ötven feletti férfi és nő él! A társadalom azt
sem vállalja fel, hogy legalább segítségére legyen információkkal, a jó
(sajnos kevés) példákkal, szolgáltatásokkal – ezért is szeretnék hiánypótló lenni, hogy a korra jellemző változásokat minél pozitívabban,
probléma mentesebben élje meg az érintett.
2019. március 29. – Korhatártalan Akadémia közönségtalálkozó a
Rimóczi-kastélyban.
Ezen a napsugaras tavaszi délutánon is csinosan „belibbent”, csupa
derűvel, jó kedvvel és sziporkázó mosollyal, úgy mintha haza jött volna most is hozzánk. Ma is végigpásztáztam tekintetemmel, s irigyeltem, mint nő a nőt, a fesztelen kedvességét, meleg barátságát. S nem
jött egyedül!
Megismerhettük lányát, Laurát, aki édesanyját is túlszárnyalóan nyitott, kedves fiatalság. Üde temperamentumával, diszkréciójával máris
otthon érezte magát – boldogság volt, hogy eljött hozzánk.
A beszélgetőpartner ismét Turóczyné Veszteg Rozália volt, aki utalt
a korábbi programok tartalmára, életünkben mik is lehetnek a boldogság forrásai, mennyi örömet, értéket jelenthet a családtörténet
feldolgozása. A stressz, a feldolgozatlan stressz jelen van a mindennapjainkban. Ennek okait, lehetséges feldolgozási gyakorlatát a közönség
bevonásával vették számba: tempós gyaloglás, kertészkedés, zenehallgatás, olvasás, sütés-főzés, kézimunkázás, kreativitás, egy jó vacsora,
egy pohár különleges bor, kirándulás, utazás, naplóírás. Mindenkinek egyéni „programja” van a stresszel való megküzdésre: van, akit
az optimizmusa segít, van, aki jól alkalmazkodik a környezet változó
feltételeihez, van, akit az empátiája vagy a leleményessége lendít át a
nehéz helyzeteken. S amiben egyetértettünk, túl sok teher van rajtunk.
Hol a boldogság mostanában? A boldogság mindenkinek mást jelent. Az a szándék, hogy igyekszünk megteremteni belső békénket,
odafigyelünk önmagunkra, ápoljuk a testünket-lelkünket, segít fenntartani a boldogság állapotát.
Endrei Judit mesélt a családjáról, az életéről, mi mindenen is kellett
változtatnia, hogy jó szakember legyen. Hittük volna, hogy változtatni

kellett a hangmagasságán, lassú beszédén? S a közszerepléshez elengedhetetlen egyensúly – testsúly csökkentése, önbizalom növelése – rá is
vonatkozott?
Számtalan televíziós élményt megosztott velünk a nem régen megjelent könyvében – nem lehet letenni ezt a könyvet (ezt én is alátámasztom) – szinte hallottuk, láttuk mindannyiójukat! Az elődei: Lénárd
Judit, Hódos Judit, Kudlik Júlia, Kovács P. József, Kertész Zsuzsa, Hajas Ilona, Bay Éva s még sokan mások, kiknek neve a korhatártalanok
körében jól ismert.
Tamási Eszter, aki hívta, ebédeljenek együtt – kettétörte a kockasajtot – mérhetetlenül megtisztelő volt a közvetlensége. Ritkán látni olyan kedves, örökké vidám embert, mint amilyen ő volt. Adás
közben ruhakölteményeket varrt magának – divatot diktált. Fodrászra
sem költött sokat, önmaga fodrásza volt – kis ollóval nem egyszer beleigazított a hajába. Varga József, akit a nagyközönség csak „savanyú
Jóskaként” emlegetett – öniróniával ezt ő mondta magáról. Mindenki
szerette őt, beszédstílusát, bársonyos hangját, különleges humorát.
Takács Marika meleg tekintete nyugalmat, derűt sugározott. Hajas
Ilona, a legszebben beszélő, legkedvesebb bemondó rendszeresen szavalt. Nagyon korán elment. Kudlik Júlia profizmusa példakép, ami
leginkább abból állt, hogy soha, de soha nem állt készületlenül a kamerák elé. A sikeres (élő!) adás előfeltétele az összetartás volt, mindenki, mindenkinek segített. Antal Imre, Horváth János, Kertész Zsuzsa,
Mohai Gábor s mások történeteiből hallottunk. Együtt néztük (közönség és bemondó) anno a filmeket, hasonló hangulatban voltunk.
A bemondó feladata volt, hogy a nézőt átsegítse egyik hangulatból
a másikba. Ma pedig egy-egy őrületes reklám agyonvágja a filmet –
nesze neked filmművészet. S hogy a filmek alatt mi is történt? Judit
nem tétlenkedett, elkezdett kötni… népszerű lett a Fürge ujjak című
magazinnál is, több címlapon szerepelt a kötött holmikkal.
A Híradóban is fantasztikus csapatba került … végeérhetetlenül sorolva a sok tévés szakember nevét (Baranyi Ferenc, Gedeon Pál, Ipper
Pál, Juszt László, Kaplár F. József, Moldoványi Ákos, Pálfy József, P.
Szabó József, Vajek Jutka, Knézy Jenő, Kovács P. József és mások) s
a sztorikat. S a komoly újságírók némelyike mennyit bolondozott,
mennyit nevettette meg a stábot! Életveszélyes pillanatok voltak ezek,
mert mi van, ha nem tudnak visszatérni – a híradóhoz illően – komolyan folytatni?
Majd az „Ablak” című műsor, induló csapatának tagjai közé hívta Peták István, a felelős szerkesztő. Micsoda csapat! Berkes Zsuzsa,
Sárközi Erika, Horváth Ádám, Horváth János, Wisinger István, Déri
János, Feledi Péter, Hortobágyi Éva, Bálint gazda és a többiek. Hogy
miért lett Ablak? Az ablakba mindent ki lehet tenni, átlátszik mindkét
irányba, nem titkol el semmit, ki lehet könyökölni, be lehet hajolni,
egyszóval kellemes tereferék helyszíne.
Sok-sok más kulisszatitkot is megtudtunk (színészek, rendezők, műsorvezetők kapcsán), más műsorokról is beszélgettünk (nemzeti estek,
Hétvége), miközben a mai műsorvezetőkről is hangzott el a közönség
soraiból kérdés. Keveseknek van élő kapcsolata a közönséggel – pl.
Jakupcsek Gabi, Szili Nóra. Igényesen, választékosan, helyesen az tud
beszélni, aki sokat olvas szépirodalmat.
A beszélgetés sokunkban vágyat ébresztett Endrei Judit könyveinek
elolvasása iránt, így most is sor került válogatásra a könyvek között, a
személyes beszélgetésekre és dedikálásra. Kedves figyelmesség és vendégmarasztaló volt, hogy ez alkalommal Mitter Ferencné Magdika
készített és kínált különlegesen finom apró házi süteményeket, amit
külön köszönünk!
Élmény volt mindannyiunk számára ez a délután, amely a Korhatártalan Akadémia záró közönségtalálkozója volt.
(folytatás a 12. oldalon)
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Endrei Judit
a korhatártalanok között

A legendák nyomában
– a térkép előttünk!

(folytatás a 11. oldalról)
Emlékezetfrissítőnek jó szívvel ajánlom az olvasók figyelmébe a most
és korábban megismert könyveket – Önök sem tudják majd letenni a
kezükből – Anno az én tévém; Korhatártalanul – 50 után is aktívan;
Sztárdiéta; Kemény üzenetek stb. A könyvek megrendelhetők: http://
www.endreijudit.hu/endrei-konyvek.html
„Miközben a múltról mesélek, nagyon is a jelennek szólok. Hiszem, miközben olvassák a könyvemet, Önökben is megfogalmazódik, napjainkban is
micsoda kincs jó közösségben, tisztességgel értéket teremteni!” (Endrei Judit)

Ha egy igazán izgalmas nyári kalandra vágysz, a múlt, a
legendák és valóság nyomába
erednél, bekukucskálnál a tanyasi-falusi élet rejtelmeibe,
megnéznéd, hogy mit rejt a
ládafia, hová vezet a gyalogösvény, milyenek a Jászság
vagy a RepTár madarai, s
kipróbálnád egy kalandpark
állomásait, kíváncsi vagy
milyen is az, ahol a „Titkok
társasága révén, ahol egymást
váltva jön az árnyék, meg a
fény, Időkapuk várnak a város szélén” akkor a Legendák
Táborában a helyed!
Szeretettel várjuk jelentkezésedet, ha a kutakodás mellett szívesen veszel részt alkotó műhelyprogramokon; ha az életkorod 7 és 14 év között van; ha ráérsz 2019.
június 24. (hétfő) – június 28. (péntek) között; a részvételi díj befizetésével, amely 3.000 Ft/fő/nap – amely magában foglalja a napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) foglalkozások, programok,
utazások költségeit. Részletfizetés is lehetséges: május 23.; június 6.
Jelentkezési határidő: 2019. június 6.
Reggelente 8.30-tól várunk a Rimóczi-kastélyban Jászfényszarun,
úti célunk Jászberény, Tápiószele, Farmos, Szolnok lesz. Naponta, délután 16.30 és 17.00 óra között már itthon lehetsz.
Jelentkezési lap a szervezőknél vagy a népfőiskola honlapján elérhető
– www.bedekovich.hu.
Érdeklődni, jelentkezni lehet a szervezőknél és a népfőiskolai elérhetőségeken:
Kovács Béla 30-579-01-64; info@bedekovich.hu
Szeretettel vár minden gyerkőcöt a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság csapata!

Kovács Béláné Pető Magdolna
2018-ban ünnepelte fennállásának negyedszázados évfordulóját a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság. Ennek alkalmából rendezzük meg a „25
év 25 esemény” programsorozatot, amely megvalósítására 2018. július 1. és 2019. június 30. között a Korhatártalan
Akadémia – Bedekovich hagyományok és innováció Jászfényszarun és térségében című GINOP-3.3.3-17-2017-00104 azonosító számú projekt
keretében és Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával kerül sor.

Népfőiskolai hírek
Összefogás a Zagyván innen és a Galgán túl
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság nem először szólítja meg a
közösségeket, hívja együttműködésre a mikrotérség oktatási intézményeit.
Pályázatot adott be 2012. november 30-án „Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl – tanórán kívüli kulturális
kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében ”
címmel a TÁMOP-3.2.13-12/1 sz. konstrukcióra. A pályázat eredményességéről 2013. október 3-án kaptunk értesítést. A nyertes pályázat
azonosító száma: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499, a támogatási időszaka: 2014. 01. 01. – 2014. 12. 31. között volt.
A program keretében nyolc köznevelési intézmény – Boldog, Jászágó, Jászfényszaru, Pusztamonostor – óvodái és általános iskolái számára biztosítunk tanórán kívüli tevékenységeket: heti szakkör,
havi szakkör, versenyek, vetélkedők, témanapok, témahetek és tehetséggondozás formájában.
A projekt fenntarthatóságát 5 éven át kell biztosítanunk. Így ebben az évben is elkészítjük a fenntartói jelentést. A 4. számú beszámolóba azok a nem formális tevékenységek (versenyek, vetélkedők,
témanapok, témahetek) kerülnek be, amelyek 2018. 07. 04. – 2019.
07. 03. között valósultak meg – ennek összeállításában kértük a nyolc
intézmény segítő közreműködését.
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Legendák nyomában
címmel nyári tábort hirdet 2019. június 24. és június 28. között
Jászfényszarun, amelyre várják az érdeklődő s kalandokra vágyó gyermekeket.

80. születésnap

Ifjúsági hangverseny

Április 1-jén két nagyszerű fiatal harmonikaművész érdekes komolyzenei koncertjét hallhatták a gyermekek. Közben megismerkedtek a
hangszer sajátosságaival is.
Kép és szöveg Katinka

Nyári állományellenőrzés

„Szerető családja ezúton is köszönti Bukóné Ilikét, aki mindannyiunk örömére 2019. március 30-án meghitt körben, egészségben ünnepelte 80. születésnapját!”

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2019. év júniusában
állományellenőrzést (leltárt) végez.
Ehhez kérjük olvasóink segítségét abban, hogy 2019. május 31-ig
a kikölcsönzött dokumentumokat (könyv, folyóirat, DVD, diafilm)
visszajuttatni szíveskedjenek a könyvtárba.
Valamint tájékoztatni szeretnénk látogatóinkat, hogy a leltár ideje
alatt a könyvtári szolgáltatások, az internethasználat kivételével, szünetelnek.
A leltár végéről és a szolgáltatásaink újra indításáról a honlapunkon
www.jaszfenykonyvtar.hu és a Facebook-oldalunkon, (Jászfényszaru
Városi Könyvtár) kapnak tájékoztatást.
Segítségüket és türelmüket ezúton is köszönjük!
Könyvtárosok

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2019/4

13

KÉPEK A TÉRKÉPEN
A díjátadásban közreműködött Tóth Péter Csaba a gödöllői Duflex
Fotográfiai Stúdió elnöke.

ÉLETTÉR-KÉP címmel hirdetett természetfotó és gyermekrajz
pályázatot a jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, a mikrotérségi óvodás és általános iskolás korú gyermekek
számára. A több mint 70 pályamű Boldog, Pusztamonostor és
Jászfényszaru oktatási intézményeiből érkezett. Lezajlott a beérkező pályamunkák elbírálása, és április 2-án eredményt hirdettek
a szervezők. A kiállítást a Szent Erzsébet Közösségi Házban Jászfényszaru polgármestere, Győriné dr. Czeglédi Márta nyitotta meg.
A PROGRAM AKTUALITÁSA
160 – 40 – 200 éves évforduló: a népfőiskola
névadója idősebb Bedekovich Lőrinc (1751–1823)
mintegy negyven esztendőn át, 1779 és 1819 között
dolgozott a Jászkun Kerület főmérnökeként. A hivatalra elsősorban báró
Orczy Lőrinc (főispán, tábornok és költő) javasolta, személyében ugyanakkor a kor egyik legkiválóbb szakemberét alkalmazta a Hármas Kerület.
Nevéhez számos, mind szakmai, mind esztétikai értelemben véve kiváló
térkép, épületterv, ill. településrendezési és vízszabályozási terv is fűződik.
Mivel megmaradt munkáiban számtalan olyan földrajzi egységet, folyót,
utat jelölt meg, melyek egyéb térképeken nem, legfeljebb jegyzőkönyvekben és más írásos forrásokban fordulnak elő, ezért e kéziratos térképek
pótolhatatlan segítséget nyújtanak a Kerületek történetének kutatásához,
emellett pedig a laikusok, érdeklődők számára is számtalan érdekességgel,
esztétikai élménnyel szolgálnak.
A pályázat célja a szűkebb környezetünk, lakóhelyünk meglévő természeti értékeinek bemutatása, hogy népszerűsítse és elősegítse annak
megőrzését, erősítse a környezettudatosságot, a környezet szeretetét és
tiszteletét. Ennek érdekében a népfőiskola a pályázati felhívás mellett
módszertani ajánlást is adott madártani megfigyelésre és terepmunka lefolytatására, amely hosszú távon is segítséget adhat a pedagógus
munkájához. A pályázat kiírójának nem titkolt szándéka, hogy további kiírást is közzé tegyen.
ÉRTÉKELÉS, DÍJÁTADÁS

A fotópályázatok közül mindent vitt az első helyezett, a „Madártoll
árnyékában” című Mészáros Réka (Jászfényszaru) képe. A zsűri elnöke Danis János EFIAP/p fotóművész jellemezte az alkotást: a fotón
visszaköszön az egyedi, fiatalos, lendületes látásmód – fényképezd úgy
a világot, ahogyan senki nem látja – ezt várjuk a fiataloktól. A második
helyezett Rafael Linda Ramóna (Jászfényszaru) „Út a végtelenbe”
című fotója, amely szintén egy igen hangsúlyos, a figyelmet kikövetelő
alkotása a kiállításnak. Mind a két fiatal nagyon jó érzékkel választott témát, több fotóval is pályáztak, csakúgy, mint Kiss Anna Virág
(Pusztamonostor) „Szerelem” és Dudás Dóra Fanni (Jászfényszaru) „Csiga a házban”, akik megosztott harmadik helyezést kaptak.

A gyermekrajz pályázat általános iskolás első helyezettje BójaKovács Kincső (Jászfényszaru) „A mi templomunk” rajzával. A
jászfényszarui Mindenszentek-templomot ábrázoló kép élénk színeivel rögtön magára vonja a néző figyelmét. A pályamű friss és játékos
a többféle, ízlésesen váltogatott technikának köszönhetően, amelyet
tovább fokozott a ritmusosan ismétlődő aprólékosan kidolgozott fák
sokasága. Képén a természet kerül előtérbe a pályázat kiírásának megfelelően, de a háttérben előbukkanó templomtoronyról a város is beazonosítható.
Ugyanígy Mészáros Réka (Jászfényszaru) második helyezett alkotásán a jászfényszarui Mindenszentek Plébánia és Szent Erzsébet
Közösségi Ház épülete, valamint az előtérben a milleniumi díszkút
látható. A jól megkomponált képen hangsúlyos szerepet kapott a kút,
a harmadoló vonalon való elhelyezésének köszönhetően, s az alkotó az
aprólékos részletgazdagságával igyekezett hűen visszaadni a természetes környezet valóságát is.

Az óvodások első helyezettje Medveczki Mátyás Barnabás (Boldog) az „Élet a tó körül” című színes ceruzával készült rajzával. Alkotása vidám, élettel teli, szemünk körbetáncol a tó körül nyüzsgő
állatok sokaságán. Ez a körtánc egy remek kompozíciót hoz létre,
melynek a belsejében főszereplővé válnak a különböző méretű (valószínűleg kifogásra ítélt) halak. Az állatok és a horgász figurája meseszerű, jól felismerhető figurák. A második helyezett Makádi Menta
(Boldog) a „Boldogi tó” című rajza, egy színes, rendkívül vidám alkotás. A technikát nagyon ügyesen használta a kis ovis, és figyelemre
méltó, hogy milyen nagyon aprólékosan dolgozott a teljes rajzlapot
kitöltve. Az előtérben megjelenő egyforma növények és az égen repülő
egyforma madarak ellentétet alkotnak a háttérben látható változatos,
különböző fák sorával.
Mindezek mellett még számos különdíjat és könyvjutalmat osztott ki
a népfőiskolai társaság elnöke és mindazok, akik erre felajánlást tettek.

(folytatás a 14. oldalon)
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KÉPEK A TÉRKÉPEN
(folytatás a 13. oldalról)
Különdíjakat az alábbi intézmények, szervezetek képviselői adtak át:
Jászfényszaru Város Önkormányzata – Kollár Júlia (Jászfényszaru) – Pillantás a tóra
Penczner Pál Alapítvány – Bója-Kovács Kincső (Jászfényszaru)
– A mi templomunk
Penczner Pál Alapítvány – Mészáros Réka (Jászfényszaru) – Jászfényszaru
Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány – Kis Anna Virág (Pusztamonostor) – Költői táj egy vidéki ház ablakából
Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány – Rafael Linda Ramóna
(Jászfényszaru) – Csillámló folyó
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár – Klippán Richárd
(Jászfényszaru) – A különbség
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság – Dósa Kinga (Jászfényszaru) – Bodobács; Kollár Júlia (Jászfényszaru) – Alkonyat;
Szobácsi Marcell (Jászfényszaru) a legfiatalabb fotós (3 éves óvodás)
Méhecske című alkotások kerültek elismerésre. Köszönjük a közreműködést és a különdíjak felajánlását!
A díjazottak értékes könyveket és oklevelet, a díjazásra, kiállításra
nem került résztvevők emléklapot kaptak az intézményi köszönő levéllel együtt. A program meghívója Mészáros Réka „A toll árnyékában” című fotójának felhasználásával, az oklevél és emléklap – a népfőiskola névadójához hűen – id. Bedekovich Lőrinc „A Jászság képe”
(1817)* kéziratos térképének felhasználásával készült.
* Magyar Nemzeti Levéltár Jász–Nagykun–Szolnok Megyei levéltára
A Jászság áttekintő és vízrajzi térképe részletes szín- és jelmagyarázattal. A folyókat és a vízállásos, mocsaras területeket ábrázolja. Feltünteti a
Jászság úthálózatát, a jászsági, továbbá a határos Heves–Külső–Szolnok
és Pest megyei részek településeit templomaik jelölésével. Ábrázolja a Jász-

sághoz tartozó karai, kocséri és kisszállási pusztabirtokokat is. A szelvény
díszesen illusztrált jobb alsó sarkában puttó alakja látható, kezében a
térkép feliratával, alatta a léptéket mérföldekkel jelző beosztással.

A digitálisan készített fotók válogatása, majd nézőképek készítése
a Smart School eszközeinek alkalmazásával történt a DJP program
keretében. A felkért zsűri tagjai: Danis János EFIAP/p fotóművész
(Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség EFIAP minősítés), Tóth Péter
Csaba a DUFLEX Fotográfiai Stúdió alkotócsoport vezetője, Kaszainé
Ocskó Györgyi a népfőiskolai társaság titkára, Kovács Béláné Pető
Magdolna a népfőiskolai társaság elnöke voltak. A rajzok elbírálása
után az értékelésében nyújtott segítő közreműködést Kerekné Mihalik
Juditnak köszönjük. A fotók és rajzok keretezésében (előtte a keretek beszerzésében, a fotók előhívatásában, korrektúrában), a kiállítás
elkészítésében közreműködő segítséget – amelyet köszönet illet – a
népfőiskola tagjai adtak: Bobályné Bányai Mária, Endrédi Jánosné,
Kaszainé Ocskó Györgyi, Kovács Béla, Kovács Béláné Pető Magdolna.
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság vezetősége

Népfőiskolai hírek
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság fotókiállítást szervez
„Madárlesen a Jászságban” címmel Jászfényszarun, a Szent Erzsébet
Közösségi Házban, 2019. április 30-án du. 17.00 órai kezdettel. A
kiállítás megnyitására a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Helyi Csoport elnökét, Urbán
Sándort kérték fel. A kiállítók: Ács Dávid, Jászfényszaru; Danis
János – a Duflex Fotográfiai Stúdió (Gödöllő) művészeti vezetője;
Pető István – a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Fotóműhelyének tagja s a kiállítás szervezője, Jászfényszaru; Szűcs László – a
Foto Natura Természetfotósok Egyesületének elnökhelyettese; Varga
József – Mr. Bene Madártani Szabadidő Központ, Jászapáti.
A népfőiskolai társaság elkötelezett a környezeti fenntarthatóság
mellett, ezért e fotóművészeti program megvalósításában megkereste
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet (MME, Orbán
Zoltán sajtókapcsolat) és annak megyei területi csoportját, elnökét is.
Az egyesület (MME) célja: a természet, ezen belül különösen a madárvilág védelmének társadalmi támogatása. A céljai elérése érdekében
– többek között – elősegíti a természeti értékek és a természetvédelem
célkitűzéseinek megismerését, népszerűsítését; növeli a természetvédelem támogatóinak körét; fontos feladatának tekinti az ifjúság mellett

a felnőtt lakosság természetvédelmi szemléletének alakítását, ezért
komplex, az ifjúságot, a közoktatási intézményeket, a családokat
és a felnőtteket egyaránt megszólító oktatási és környezeti nevelési
programokat szervez. A népfőiskola így talált kapcsolatot a természetvédelem és a fotóművészet között.
Ismét látható a JÁSZOK – HAGYOMÁNYOK – HUSZÁROK
fotóválogatás Pető István fényképeiből. Témái a népi hagyományőrzés ellesett pillanatai – aratóversenyen, az emeritus fényszarui jász kapitány, hagyományőrző család, gyermek az arató versenyen, aratásra
készen a gazda, népdalkörös asszonyok „összefogása”, a fafaragó örök
alkotó kéz. A huszár hagyományőrzés a Jászságban, Jászfényszarun –
Tavaszi Emlékhadjárat - csatajelenetek a jászberényi, jászfényszarui
huszárokkal, huszártoborzón az asszonyok – a szépséges jász főkötők,
díszelgés a Nemzeti Vágtán.
A kiállítás megtekinthető 2019. május 24-ig a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti kiállítótermében az intézmény nyitvatartási idejében. Kovács Béláné Pető Magdolna · Fotó: Pető István

Madárlesen
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság természetfotó-kiállítást szervez, melyen
Ács Dávid, városunk lakója is
kiállítja munkáit.
Mikor, hogyan alakult ki a
természetfotózás iránti érdeklődésed?
2012-ben féléves ajándékként kaptunk munkahelyemen egy egyszerű kompakt fényképezőt, közvetlen ezután vásároltam meg az első
komolyabb tükörreflexes gépemet.

Főleg autós találkozókat fotóztam még csak. Ekkor már kísérleteztem a kertünkben élő madarak fotózásával, bár sikertelenül.
Sokat olvastam a témáról az interneten, ekkor került figyelmembe
Máté Bence neve, aki híres természetfotós. Az ő ötletei alapján épült
rengeteg magyar les, valamint külföldi lesek építésében is közreműködött. Azóta megismertem több hazai amatőr természetfotóst is.
2016-ban tudomásomra jutott, hogy itt a Jászságban is van egy itatós les, melyet régóta szerettem volna kipróbálni.Ez sikerült is, Varga
Józsefnek köszönhetően. Az ő leseit azóta is rendszeresen látogatom.
Talán ekkor kezdődött természetfotós „pályafutásom”.
(folytatás a 15. oldalon)
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Madárlesen
(folytatás a 14. oldalról)
Hogyan tanultál meg fotózni? Miért pont a madarak érdekelnek?
Fotózni teljesen autodidakta módon tanultam, és tanulok még most is.
Rengeteg segítséget nyújt az internet, könyvek, videók és a sok gyakorlás, kísérletezés.
Nem kifejezetten csak madarakat fotózom, de talán ők fogtak meg
legjobban sokszínűségükkel.
Hogyan kerülsz közel egy-egy madárhoz? Mennyire nehéz őket fotózni?
Madarakat fotózni cserkeléssel szinte lehetetlen. A lesek által nyújtott „láthatatlanság” segítségével kerülök közel hozzájuk, vagyis inkább
ők hozzám. Igazából a les és a környezet elég ideális körülményeket
nyújt. A beülők, a háttér, a les tájolása mind általunk meghatározható
dolgok, viszont a madarak viselkedésére nincs befolyásunk, talán ez a
kiszámíthatatlanság és gyorsaságuk teszi nehézzé a fotós dolgát. Sokszor pár másodpercen múlik csak a tökéletes fotó. A habitusfotókat
egyszerűbb, az akcióképeket nehezebb elkészíteni.
Milyen a madárles? Hogyan képzeljük el?
Többféle les létezik. Léteznek föld feletti, félig földbe ásott, illetve
a víz tetején úszó és félig víz alatti lesek. Legelterjedtebbek talán az
erdei „itatós lesek”, melyeknél a kunyhó előtt egy medence található,
különféle, ágakkal, kövekkel, beülőkkel.
Többnyire mindegyikre elmondható, hogy építésüknél az egyszerűség és költséghatékonyság a fő szempont. Legtöbbjük osb-lapból
készül álcázva, víz ellen szigetelve,”detektív” üveggel, egyszerű ülőalkalmatossággal 2-3 fotós részére. Némelyikben egyszerű gázfűtés is ta-

lálható. De léteznek komolyabb bér lesek, melyek betonozva vannak,
komfortos forgószékekkel, fűtéssel, mosdólehetőséggel, de ez igazából
csak a fotósok kényelmét szolgálja, a végeredményt nem befolyásolja.
Milyen eszközök segítenek a madárlesen?
Talán a legfontosabb segédeszköz a detektívüveg, mely számunkra
kis fényveszteséggel tökéletes kilátást biztosít, viszont a madarak minket nem látnak, csak saját tükörképüket.
Használunk még apró ventillátorokat, melyek az üveg párásodását
hivatottak csökkenteni hűvösebb idő esetén. Valamint többnyire állványról fotózunk, mivel ez általában egész napos program szokott lenni, és a váz, objektív súlyát egész nap kézzel tartani nehéz lenne. Továbbá hatalmas teleobjektíveket használunk, melyek afféle távcsőként
működnek, így távolról is tudjuk fotózni az állatokat.
Melyik a legkönnyebben, illetve legnehezebben fotózható madárfaj?
Talán legkönnyebben a kertben is megtalálható énekesmadarak, cinegék, fekete rigók, verebek.
Legnehezebben a sasok éles szemük, és a jégmadár félénksége és
gyorsasága miatt.
Van-e egy különösen emlékezetes fotós történeted?
Talán legutóbbi kalandunk a legemlékezetesebb, mikor is a Hortobágyon vendégeskedtünk, ahol rétisasokat fotózhattunk. Hatalmas élmény volt, sokan egy egyeddel sem találkoznak életükben, mi viszont
egyszerre közel 100 példányt is láthattunk, fotózhattunk. Némelyiket
olyan közelről, hogy közvetlen az üveg elé szállt be, és még telefonos
Földvári Edit · Kép: Ács Dávid
szelfit is tudtunk készíteni velük.

10 éves a Jacko Club

Jubilál Jászfényszarun a Jacko Club, ez alkalomból a csoport vezetőjével, Székely Bertalannal Glonczi Rudolf beszélgetett.
Pontosan mikor és kik alapították meg a klubot?
2009 májusában alakult meg. Az alapító tagok: Farkas Csilla, Toldi
Anita és jómagam voltunk.
Milyen céllal hoztátok létre a csoportot?
A szülőkben és a gyerekekben egyaránt megfogalmazódott az igény
egy olyan közösség, csoport létrehozására, amelynek segítségével a 7
és 18 év közötti korosztály hasznosan, tartalmasan töltheti el szabadidejének egy részét. A gyerekek megismerkedhetnek az őket leginkább
érdeklő táncokkal és a roma kultúrával, így többek között a hagyományos roma zenével, tánccal és költészettel is.
Milyen tánccal foglalkoztatok, foglalkoztok?
Kezdetben M. Jackson, hipp-hopp és hagyományos roma táncokat
tanultunk, később pedig a gyerekek kérésére latin és társastáncokat.
Milyen nehézségeket kellett, kell leküzdenie a csoportnak?
A legnagyobb nehézséget kezdetben a terem hiánya jelentette, nem
volt olyan helyiség, ahol próbálni tudtunk volna. Először a Kisiskola
tornatermében, majd a saját lakásomban, később pedig a Teaházban,
Kocsis Péter Csaba, az intézmény akkori vezetőjének jóvoltából kaptunk helyet. Végül a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár adott
otthont a csoportnak, ahol jelenleg is tartjuk a próbákat. A nehézségek
között még hadd említsem meg a gyerekek folyamatos lemorzsolódását, amely a klub megalakulása óta gond. Nem könnyű lelkes utánpótlást találni.
Mikor értétek el a várva várt sikereket?
A sok gyakorlás és a befektetett munka végül meghozta gyümölcsét.
Számos felkérésnek köszönhetően jártunk az ország sok részén, több

megmérettetésen vettünk részt, és jó néhány díjjal gazdagodtunk.
Többek között Karcagon a Jászkun Világ Gyermek és Ifjúsági Szemlén
a zsűri hagyományos roma táncunkat nívódíjjal jutalmazta. Ugyanezen versenyről másik évben, Martfűről pedig a zsűri különdíjával
térhettünk haza
A jövőben akarsz-e változtatni a stílusokon, vagy maradtok a korábbiaknál?
Természetesen maradunk az eddigieknél, emellett azonban új modern
táncokat, jászsági roma táncot is szeretnék betanítani a fiataloknak.
Milyen terveid vannak a csoporttal kapcsolatban?
A jövőben is lelkesen készülünk a megmérettetésekre, fellépésekre.
Továbbá szeretnénk, ha minél több táncot, hagyományos zenét kedvelő fiatal csatlakozna hozzánk. Terveink között szerepel még egy zenekar létrehozása is, amelynek legfőbb célkitűzése a tradicionális roma
zene örökítése.
Szeretnél-e valamit még megosztani az olvasókkal?
Igen. Szeretném megragadni az alkalmat,
hogy köszönetet mondjak Jászfényszaru Város
Önkormányzatának és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárnak a sok támogatásért,
amellyel segítették, segítik munkánkat. Nem a
klubbal kapcsolatban, de itt szeretném megköszönni Bordásné Kovács Katalinnak, a művelődési ház igazgatójának, hogy kitartó felkészítő munkájával hozzájárult Székely Márk és
Szénási Sándor tehetséges roma fiatalok versmondó versenyeken való sikeres szerepléséhez.
Kép és szöveg: Glonczi Rudolf
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Félévszázada kezdte meg működését jászfényszarui üzemében
a Budapesti Kalapgyár

Dózsa György út 13. Ahol a termelés beindult 1969. május 26-án
Jászfényszarun a földművelés mellett mindig jelen volt az ipari tevékenység csírája. Tudjuk, hogy 1817-ben a kézműveseknek „czéh-beli”
privilégium adatott. A céhek megszűnése után iparosok dolgoztak. Az
iparosok egy részéből alakult meg 1951-ben a Vegyesipari Szövetkezet.
A hatvanas évek második felében a községnek a nők foglalkoztatása jelentette a legnagyobb gondot. A község akkori vezetői – Török Sándor,
Kolozs János, Dugonics György – főleg varroda létesítésében látták volna a megoldást.
A Budapesti Kalapgyár Jászfényszarura történő részbeni letelepítése
nagyban köszönhető két jászfényszarui származású személynek. Így: Bukó
Sándornak, aki a minisztérium megbízásából Szolnok megye iparletelepítését intézte, valamint dr. Kuti Györgynek, aki ekkor a megyei tanács
végrehajtó bizottságának titkára, a megyei tanács településről megválasztott tagja volt. A megyei és helyi tanács együttműködését látva a Budapesti
Kalapgyár vezetése: Magyar Sándor igazgató, dr. Nagy László főmérnök
is Jászfényszaru mellett döntött.
A tanács ingyenesen biztosította a telket az új üzemnek. Az új építmény
átadásáig a községi tanács a volt orvosi lakást biztosította a varrodai üzem
beindításához, valamit felajánlotta segítségét a dolgozók toborzásához Réz
Sándorné személyében.

Az alapítók közül láthatjuk balról jobbra: Dobos Istvánné,
Gódor Józsefné, Kovács Magdolna és Palócz Miklósné
1969. május 26-án megkezdődött a termelés a Budapesti Kalapgyár
helyi üzemében, a Dózsa György út 13. szám alatti ingatlanban. A
következő személyek kezdték el a munkát: Bércesi Jánosné, Cseszkó Nándorné, Deák Mária (Dobos Istvánné), Fónagy Sándorné, Gódor Józsefné,
Jenes Jánosné, Kovács Magdolna, Pál Béláné, Pál Istvánné, Palócz Miklósné, Pető Sándor, Rimóczi Jánosné, R. Nagy Jánosné, Tóth Andrásné,
Tóth Lászlóné (Rácz Imréné), Török Jánosné, Zsólyomi Margit (Faragó
Imréné). A tizenhét felvett dolgozó nagy részének ez volt az első tényleges munkahelye, néhányan bedolgozó családtagként szezonálisan a helyi
mezőgazdasági termelőszövetkezetekben már dolgoztak, egy-két fő már
varrodában eltöltött munkaviszonnyal is rendelkezett.
A 17 főből mára 10 személy örökre eltávozott az élők sorából. Három
volt dolgozót, Dobos Istvánnét, Kovács Magdolnát és Tóth Andrásnét kerestem meg, hogy megkérdezzem, hogyan emlékeznek a kezdetekre.
Dobos Istvánné Deák Mária (1947-) a varrónői tudását unokabátyja feleségénél, Kiss Sándorné Hornyák Ilonánál tanulta. Szabadidejében
átjárt, és ha volt szabad gép, gyakorolta a varrást, így a legszükségesebb

Csoportkép, 1970. Balról jobbra: Dugonics Sándorné, Fónagy Sándorné,
Palócz Miklósné, Gódor Józsefné, Pető Sándor, Bércesi Jánosné,
Cseszkó Nándorné, Török Jánosné, Dobos Istvánné,
Jaloveczki Magdolna, Zsólyomi Margit, R. Nagy Jánosné
alapismeretekkel rendelkezett. 1967 szeptemberében a jászberényi Déryné
Művelődési Ház szabás-varrás tanfolyamát jeles eredménnyel elvégezte,
melyről bizonyítvány tanúskodik.
Hogyan került az üzembe és milyen munkát végzett?
A tanácsnál dolgozó Jáger Franciska néni keresett meg, hogy jelentkezzem az induló üzembe. Nekem akkor saját varrógépem nem volt, a munkafelvételhez ez is kellett. A szüleim vásároltak egy Lucznik típusú gépet.
Az üzembe helyezett varrógépen szövetkalap és műbőr kalap idomokat kellett összevarrni, illetve a körkarima beszegését is végeztük. A készre történő
összeállítás Budapesten történt, mert ahhoz már speciális gépekre és tudásra volt szükség. A betanulási idő alatt 5 Ft/óra díjazásban részesültünk.
Később minden műveletnek darabbére volt, és a ténylegesen elvégzett darabszám után kaptuk a fizetést. A normát nem volt könnyű teljesíteni, 1015 % túlteljesítés csak a legügyesebbeknek sikerült, én közéjük tartoztam.
Milyen volt a kollektíva, hány évet töltött a Kalapgyárban?
Ismertük egymást, szerettem ott
dolgozni. 1970-től már két műszak
volt, és a létszám is jelentősen bővült, mert a gyár budapesti vezetése
megismerve szorgalmunkat és tudásunkat a műbőrkalapgyártás teljes
munkafolyamatát letelepítette az
üzembe. Egyre több férfi munkaerőre volt szükség, a fizikailag nehezebb munkákat ők végezték, de
sok fiatal pályakezdő leány is volt
köztünk. Itt ismertem meg később
a férjemet. Lehetőség volt egy-két
hétre a Fonyód-Bélatelepen lévő sá- Munka közben. Kovács Magdolna
és Dobos Istvánné
toros kempingbe nyaranta elmenni,
másokkal együtt, például Rimóczi
Paliékkal sokszor éltünk a lehetőséggel. Az 5 éves törzsgárda tagságon túl,
1974-ben Kiváló Dolgozó kitüntetésben is részesültem. A Hortáver házban 1982-ig dolgoztunk, utána átmentünk a volt tejcsarnok épületébe,
1984-ben már az Orion VII. gyáregységében kezdtem az évet.
Kovács Magdolna (1934-) 1960-ban már a Jászsági Állami Gazdaság
pusztamonostori határában lévő földterületen, csoportvezetőként irányította 15-20 fő munkáját. Később, mivel édesapja Kovács Sándor a téesz
szőlészetében dolgozott, így bedolgozó családtagként kötésnél és szüretelésnél besegített a munkálatokba. Török Rózsikánál tanult varrni, saját
Singer márkájú varrógéppel rendelkezett. Kiváló Dolgozó elismerésben
részesült 1979-ben.
Hogyan sajátították el a kapagyártás műveleteit?
A 17 kezdő dolgozó közül 12-en vállaltuk, hogy 1969 júliusától feljártunk dolgozni, illetve betanulni a Budapesti Kalapgyárba. Két hónapról
volt szó, ami végül közel négy hónapig tartott. A munkálatok elhúzódtak,
elvégezték a Dózsa György úti épület villamos hálózatának a cseréjét, a
világítás korszerűsítését, és az épületet bővítését (a ház mögötti résznél).
Hétfőn reggel a járatos busszal mentünk, és péntek este pedig jöttünk
haza. A gyár munkásszállásán laktunk egy 4 és egy 8 ágyas szobában. Az
üzem, ahol dolgoztunk, a szállás folyosójáról nyílt. Erősen él bennem,
hogy nem kedveltek bennünket az ott dolgozók, úgy élték meg ottlétünket, hogy tőlük vesszük el a munkát.
(folytatás a 17. oldalon)
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Félévszázada kezdte meg működését jászfényszarui üzemében
a Budapesti Kalapgyár
(folytatás a 16. oldalról)
A kalapok összeállításhoz már speciális varrógépekre volt szükség, ezeket
Budapestről hozták le és helyezték üzembe.
Miként alakult az élete a Kalapgyár Orionba történő beolvasztása után?
Én végülis nyugdíjazásomig, 1989 őszéig a kalapgyártásnál dolgoztam,
mert 1984 márciusától a Béke téesz melléküzemágaként működő részlegnél folytattam a munkát.

Csoportkép, 1974. Jobbról balra a hátsó sorban: Pusztai Ágnes,
Molnár Ibolya, Dobos Istvánné, Rózsa Imréné, Palócz Miklósné, Kovács
Magdolna, Ézsiás Lászlóné, Juhász Piroska, Rimóczi Pálné, középen:
Kiss Józsefné, első sorban: Farkas Mária, Csorba Ferencné, Palócz Ilona
Nem bántam meg, hogy így döntöttem, ott is szerettek, téesz-tag lettem,
megbecsültek, nyugdíjazásomkor Kiváló Termelőszövetkezeti Dolgozó kitüntetésben részesítettek.
Tóth Andrásné Soós Mária (Jászszentandráson született 1938-ban)
szövőnői szakképesítéssel rendelkezett. Jászfényszarura 1967 őszén került,
mivel férjét a rendőrségre, körzeti megbízottnak ide helyezték. A KTSZ-

A hónap értéktári érdekessége
egy közel 80 éve előadott operett szereplői

ben kapott munkát, cipőtisztító
koronghoz a tisztítóruhák előkészítését végezte. Az új üzembe
azért jelentkezett, mert szakmájához közelebb állt a varrodai
tevékenység.
Hogyan emlékezik az indulásra, az ott töltött évekre?
Nekem volt varrógépem, saját
részre és ismerősöknek varrtam
is. A lábbal hajtós varrógépeket
villamosmotor felszerelésével
alakították át. Egyedül én nem
kértem, mivel lábhajtással is teljesíteni tudtam a normát, sokszor 120 % fölött. Betanulásra,
az üzem átalakítása alatt, én is
Budapestre jártam a többiekkel.
Fonyód-Bélatelepen a sátor előtt
1971 tavaszán raktárosi muna Dobos és a Rimóczi házaspár
kát kaptam, mivel az üzemben
erre hely nem volt, a rendőrség mellett üresen álló Pethő Ferenc-féle házat bérelte a Kalapgyár, és ott
volt az alapanyag és a készáru raktár. Az üzem és raktár közelsége folytán
kiskocsival húzták át a készárut és vissza a szabászatra az alapanyagot. A
kezdetekben igen kiterjedt bedolgozói hálózattal rendelkezett az üzem.
A kisgyermekes anyáknak, idősebb korosztálynak pénzkereseti lehetőség
volt, és maguk oszthatták be, mikor végzik a munkát. A bedolgozók a
raktárból szállították ki a kiszabott anyagokat, és beszegés, összevarrás után
a kész anyagot ide hozták vissza. 1975-ben a kinti gyárban lettem raktáros,
1977-től a raktárosok csoportvezetőjeként dolgoztam. 1980-ban az Orion
VII-es gyáregységébe hívtak, ahol diszpécserként alkalmaztak.
A jubileum kapcsán augusztus 18-án városunkban a budapestiek,
akiknek rendszeres kapcsolata volt a Jászfényszarui Kalapgyárral, és
a helyi volt dolgozók találkozhatnak egymással, felidézhetik a közös
emlékeket, amely egyben a település ipartörténetének egy szelete.

Tóth Tibor
és Kellér Dezső átírta, döntően némi rendezői változtatással ma is ezt a
változatott játsszák.
Szinetár Miklós rendezésében 1971-ben NSZK-magyar–osztrák koprodukcióban operettfilm készült.
A világon nincs olyan perc, amikor valahol ne csendülne fel az előadásból egy népszerű melódia.
A jászfényszarui előadás szereplői:
A képen balról jobbra haladva az első sorban: Kiss Ilona, Varga György,
Andics Mimi, Dugonics György, Seres Ilona, Harangozó János, Harmath
Rozália, Virasztek Sándor, Szalai Teréz, Dobák László, a második sorban:
Lászlóvári József, Dajkó Imre, Molnár Sándor, Kőnig (Kuti) György.
A háttérből ítélve a fotó a Kisiskolában készülhetett. Az iskola bal szárnyában volt összenyitható két tanterem, és az előadások egyik színhelye
ez volt. Szüleimtől halottam, hogy az előadást a vasútállomás raktár előtti
magasított placcán is előadták, a tanyasi lakosság nagy örömére.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Népfőiskolai hírek
A Városi Értéktár fotógyűjteményének egyik fényképe az 1941-ben előadott Kálmán Imre: Csárdáskirálynő nagyoperett szereplőit örökítette meg az
utókor számára.
Kálmán Imre (Siófok, 1882 – Párizs, 1953) legnépszerűbb operettje. A
zeneszerző 1914 tavaszán Leo Stein és Béla Jenbach szövegkönyvére kezdte
el a komponálást. A világháború kitörése miatt nem folytatta, így egyéves
szünet után, 1915 novemberére készült el az operett.
A bécsi bemutatóra a Johann Strauss Színházban 1915. november 13-án
került sor.
A magyar bemutatásra a szövegkönyvet Gábor Andor fordította le. Az
előadás 1916. november 3-án került színpadra. A Csárdáskirálynő szerepét
Kosáry Emma kapta, a darab óriási sikert aratott.
Az operett elindult világhódító körútjára, 1917-ben már Szentpéterváron mutatták be, Sylvia címmel. A szövegkönyvet 1954-ben Békeffi István

Életem zenéje címmel Kóródi Anikó Zszuzsanna, az Opera Nagykövete 2019. április 26-án (pénteken) 15.00 órától vetített képes előadást tart
Jászfényszarun a Rimóczi-kastélyban.
„Az opera nagyköveteként – operaénekesi tapasztalataimmal színesítve –
kicsikkel és nagyokkal szeretném megismertetni, népszerűsíteni az opera
műfaját” – mondta a művésznő, amikor a népfőiskolai felkérést kapta.
A Magyar Állami Operaház 2013-ban indított országos kezdeményezést
annak érdekében, hogy minél több, a zenéhez értő, azt szerető művész
segítségével kerüljenek közelebb a zeneművészet kedvelőihez.
A legfőbb cél, hogy akár fiatalokról, akár idősekről legyen szó, a művészetről közvetlenül szerezzenek élményeket az érdeklődők. Ennek megfelelően indította el sorozatát a veszprémi születésű, de hosszú évek óta a
Jászságban élő operaénekesnő.
A program a Korhatártalan Akadémia GINOP-3.3.3-17-2017-00104
azonosító számú projekt keretében kerül megvalósításra.
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A reformáció a Jászságban a 16–17. században II. rész
Januári lapszámunkban számoltunk be, hogy 2018. december 15én Helytörténeti konferencia megtartásával emlékezett meg Jászfényszaru Város Önkormányzata és a FÉBE Kiss József (1924-1989)
általános iskolai tanár és helytörténeti kutató által félévszázada létrehozott Helytörténeti Gyűjteményről, ahogyan akkoriban hívták a
„Falumúzeum”-ról.
A konferencián dr. Selmeczi László történész, régész, a FÉBE Tiszteletbeli Egyesületi Tag cím birtokosa által „A reformáció a Jászságban a 16-17. században” címmel elhangzott előadásának második
felét közöljük az alábbiakban.
A jászberényi főtemplom papjai
talán „Lutherekké” váltak, esetleg
megriadtak a vallási villongásoktól,
mindenesetre 1570 körül a katolikusoknak visszajuttatott plébánia pap
nélkül maradt. Ettől az időtől kezdve
Jászváros elöljárói a gyöngyösi ferences
kolostorból kértek és kaptak papot.
Ekkor vették át a ferencesek működtetésre a jászberényi nagytemplomot.
Azonban az állandó helyváltoztatási
kötelezettség miatt a szalvatoriánus
atyák viszonylag rövid időt töltöttek
állomáshelyeiken. 1570-74-ben Csanádi Lukács, 1574-76-ban Gyöngyösi
Jászkisér református temploma
Imre, 1576-85 között pedig Gyöngyö1758-ban épült
si Mihály szolgált a Nagyboldogas�késő barokk stílusban,
szony-templomban. A plébániatemptornya 1770-ben készült el.
lom még 1583-ban is funkcionált,
Kép forrása: hu.wikipedia.org ugyanis egy török levél szerint benne
működött az iskola.
A protestáns Magyarváros elöljárói által szerződtetett protestáns lelkészek és tanítók közül is ismerjük néhánynak a nevét. 1546-ban itt
lelkészkedett Szegedi Kis István tanítványa, a Wittenberget is megjárt
Béllyei Tamás. 1567-ben „Jászberény polgárainak sürgető kérésére” Jászberényben működött mint tanító a nagy műveltségű író, zsoltárköltő és
festő, Skaricza Máté. 1574-ben pedig egy Mátyás nevű prédikátor volt
a református lelkész.
A tizenötéves háború következtében a jász főváros vezető, tehetősebb
rétege Fülekre, Gyöngyösre és Szerencsre menekült. Jászberény mindkét
önkormányzata, Jászváros is, Magyarváros is megszűnt létezni. A város
újjátelepedését követően már egységes magisztrátus szerveződött katolikus túlsúllyal. Az elmenekült jászberényi protestánsok legvagyonosabb
része feltehetően már nem tért vissza Jászberénybe. A helyi református
hagyomány úgy tudja, hogy a hazaköltözöttek 1639-ben építették fel
első templomukat. Egyes adatok szerint a 17. század közepén csupán 14
kálvinista ház volt a városban. Ennek ellentmondani látszik: a jászberényi református gyülekezetben úgy tudják, hogy az imaházat mintegy
150 család adományából építették fel. Azonban egy 1746. évi adatból
arra következtethetünk, hogy a 17. század folyamán végig volt református hitélet a városban. Ugyan az egykori beginák kápolnáját 1624ben lebontották, de annak helyén új imaházat építettek téglából, amely
1746-ban is jó állapotban volt. Egyéb adataink is vannak a protestánsok
jelenlétére. 1642-ben Poroszló István egy malomhelyet és hozzá tartozó
rétet hagyott a gyöngyösi és jászberényi kálvinistákra, akik megszerezték
a nádortól az építési engedélyt, és 1643. június 6-án egymással közös
malomépítésben egyeztek meg. 1649-ben a jászberényi reformátusok
saját, külön csapszéket és mészárszéket kívántak felállítani. Törekvésük
megvalósítását a nádori tilalom akadályozta meg, mely szerint a csap- és
mészárszék működtetése a község, mármint a magisztrátus, az elöljáróság joga. Azonban a kocsmai bor kimérése miatti egyenetlenség továbbra is fennmaradt, mert 1659-ben a katolikus tisztelendő a nádornál
panaszt tett Czeglédi János protestáns lelkész ellen. Utóbbi a protestáns
lakosság beleegyezésével a berényi kocsmában árusíttatott bort a katolikus pap sérelmére. A nádor a bepanaszolt protestánsokat maga elé idézte. Jászberényből Gyopai Gergely hatodmagával jelent meg Wesselényi
nádor színe előtt. A beidézettek arra hivatkoztak, hogy lelkészük az ő
engedélyük nélkül árusíttatta a bort, de 12 forint bírság hatálya alatt
kötelezték magukat, hogy a jövőben nem engedik meg lelkészüknek,
hogy a katolikus pap sérelmére bolt árultathasson. A fentebb felsorolt
adatok nem támasztják alá a helyi református egyházi vélekedést, mely

szerint a protestáns felekezet jelentős része csak 1652-ben tért volna
vissza Jászberénybe. A reformátusok 1654-ben felújították és bővítették templomukat. Arra is van adatunk, hogy 1643-ban a reformátusok
oskolamestert kerestek, 1671-ben a Debreceni Református Kollégium
egyik partikulája Jászberényben működött.
A berényi katolikusok és protestánsok viszonya továbbra sem volt súrlódásmentes. 1660-ban a jászberényi protestáns lelkészt, Ecsedy Jánost
a katolikusok azzal vádolták a nádor előtt, hogy „rágalommal illette a
Boldogságos Szűz Máriát, a szerzeteseket és a katolikusokat”. A lelkészt a
nádor fogságra vetette, s csak úgy sikerült kiszabadulnia, hogy felesége
kérésére Heves és Pest megye küldöttsége közbenjárt annak érdekében.
Magyar Zsolt szerint 1674-ben Halasy Sámuel került a pozsonyi vésztörvényszék elé. A törököt a hódoltságból kiverő keresztény csapatok
nyomán Esterházy Pál nádor az Alföldön 1780-ig több hullámban jelentkező ellenreformáció kezdeteként 1686/87-ben leromboltatta a jászberényi kálvinista templomot. Pentz 1699-ben 40 kálvinista házhelyről
tudósított. A berényi református közösség további sorsa már nem témája
áttekintésünknek.
A Jászság 16-17. századi egyetlen református településéről és a kiséri
kálvinistákról Vándorfy János 1895-ben megjelent helytörténeti munkájából tudhatunk meg fontos adatokat. Jászapáti katolikus káplánja
úgy tudta, hogy Jászkisérre Eger várának elestét követően telepedtek
le a máshonnan elűzött reformátusok, akik hitéleti célokra azonnal
igénybe vették a településnek már 1433-ban meglévő, Mindenszentek
(Ömnium Sanctorum) tiszteletére felszentelt templomát. A reformátusok jelenlétére az első hiteles tárgyi bizonyíték egy feliratos ezüsttányér,
1645-ből keltezett.
Fodor Ferenc véleménye szerint, bár forrásait nem ismerjük, „Kisérre
azért húzódtak be a törökvilág vége felé bihari és szatmári protestánsok,
mert ott nagyobbszámú protestáns törzslakosság maradt meg”. Fodor Ferenc azt is hangsúlyozta, hogy a Pentz-féle összeírás szerint a Jászságban
csak a református Kisérre jöttek alföldi protestánsok, elsősorban reformátusok.
Jászkisér református lakossága az ellenreformáció idején is védelmezte hitét, 1699-ben Telekessy püspök Zorger János jászberényi káplánt
nevezte ki Jászkisérre plébánosnak. A püspök személyesen vette át a
refomátusoktól a templom kulcsát, és Szent Anna napján a katolikus
plébánost hivatalába beiktatta. 1699. Szent Márton napja körül Sőtér
Ferenc nádori alkapitány összehívta a kiséri lakosokat, és a következőket
hozta tudomásukra. Aki közülük a továbbiakban nem a katolikus paptól, hanem mástól (tehát nyilvánvalóan a református lelkésztől) fogadja
el a szentségek és szentelmények kiszolgáltatását, arra 12 ft bírságot fognak kiróni. 1700-ban, közvetlenül vízkereszt napja után az asszonyok a
plébániai lakra támadtak, a plébános minden holmiját szekérre pakolták, s a ministránssal együtt a település határára kivezették, a plébánost
pedig saját lovára ültetve távozni kényszerítették. A kiséri reformátusok
vallásuk védelmében bírságot, az elűzött katolikus plébánosnak kárpótlást fizettek. Itt jegyeznénk meg, hogy 1763-ban a református hívők
asszonyaik segítségével a katolizált Tóth Sárát kísértetiesen hasonlóképpen távolították el Jászkisérről, mint 62 évvel korábban az akkor frissen
kinevezett katolikus plébánost.
A jászkiséri katolikus plébániát 1769-ben alapították újra. Mint
Vándorfy megjegyezte: „Ezután még több évig királyi biztos székelt
Kiséren, a kath. Pap jogainak védelmére; hogy ismét oly erőszakos cselekedetre ne ragadtassák magukat a reformátusok, mint 1700. jan. 7-én.”
Jogosan állíthatjuk, hogy Jászfényszaru volt az a jászsági település,
amely elsősorban Hatvanhoz való közelsége miatt legtöbbet szenvedett
a töröktől. Fényszaru 1553/54-ben még teljesítette adózásait, 1555/57ben már nem sorolták fel a jász szállások között, 1558-ban pedig már
mint elhagyott puszta helyet említették. S ugyanez volt a minősítése
1575-ben is. Fényszaru a 17. század elején még puszta volt, s csak 1631ben szállták meg újra, vagyis ebben az évben alapította meg „községét”
a lakosság, és „egyháza felépítését is megkezdte”, de utóbbi igen lassan
haladt, mert még 1643-ban is a nagykőrösiek segítették pénzadomán�nyal a templomépítést.
Az egri egyházmegyei plébániák történetét feldolgozó Soós Imre szerint „tiszta katolikus lakossága 1631 és 1643 között felújította templomát.
1649-ben a fényszarui elöljárók (a jászberényiekkel együtt) a nádornak
panaszt tettek, hogy a községbeli evangélikusok, bár szintén a község
tagjai, a közjövedelmekben a katolikusokkal egyenlően részesülnek,
(folytatás a 19. oldalon)
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Vándor konferenciává nőtte ki magát

Jobbról a ötödik Zsámboki Richárd, a konferencián előadó társai és
a rendezők körében. A képet készítette: Zsámboki Sándor
Jászfelsőszentgyörgyön 2017-ben dr. Turjányi Sándor, a Debreceni Egyetem nyugalmazott tanára szervezte meg az első tudományos
tanácskozást helyi fiataloknak. Az elmúlt évben már a Jászságra terjesztették ki a fiatalok bemutatkozási lehetőségét, mely konferenciát
szintén Jászfelsőszentgyörgyön tartották. Lapunkban erről röviden
be is számoltunk, ezen még jászfényszarui fiatal nem vett rész. Ebben
az évben március 23-án Jászjákóhalma vállalta fel a Jászsági fiatal
értelmiségiek konferenciájának megszervezését, és helyszínül a község polgármesteri hivatala szolgált. A tudományos tanácskozásnak
legnagyobb örömünkre már volt fényszarui résztvevője Zsámboki
Richárd villamosmérnök (lapunk korábbi ezüsttollas munkatársa)
személyében. A konferencia rangját a védnök személye, Piroska
Miklós, a megyei közgyűlés elnöke is emelte.
Az esemény résztvevőit Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője
köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy tíz szárnyait bontogató tehetséges
fiatal kutató és egy-egy területet jól ismerő szakember tudásával, ismereteivel segíti az előttünk álló kihívások megoldandó kérdéseit. Gondolatait azzal zárta „…mert ha valaki szenvedéllyel csinálja azt, amit csinál,
sikeres lesz az életben.”
Nagy András, a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium nyugalmazott
igazgatója, levezető elnök megnyitó beszédében szólt arról, hogy a jelenlévők sokféle témakörben érdekes előadásokat, prezentációkat ismerhetnek meg. Hangzott el előadás: Galambtartási technológiák hatékonyságának összehasonlításáról, a kvantumrendező algoritmusokról, orvosi
témában három prezentáció, mezőgazdasági témaként a takarmányborsó innovatív feldolgozásáról, a színlátásról, a műanyagokról, avagy
lehet-e nélküle élni.
Számunkra legfontosabb a hetedikként sorra kerülő Zsámboki Richárd. Ricsi (mi leginkább így ismerjük) előadását „Mesterséges intelligencia az önvezető autókban” címmel tartotta.
Kérésemre olvasóink számára összefoglalta előadásának lényegét: „Előadásom fókuszában az önvezető autók fejlesztése szerepelt. A világon rengetegen halnak meg közúti balesetekben, napjainkban a nagy népbetegségek
után ez a leggyakoribb halálozási ok, évente több mint 1 millió ember veszti
így el életét. Mivel a balesetek több mint 90%-a emberi mulasztás miatt
történik, kézenfekvő, hogy az emberi tényező kiiktatásával sokkal biztonságosabbá tehető a közlekedés. A végcél – a sci-fi filmekből is ismert robot autó,
aminek csak megmondjuk hova akarunk menni, és elvisz minket – még
messze van. Léteznek már az automatizáltság alacsonyabb szintjeivel rendelkező autók. Ide tartoznak a tempomattal, parkolási segéddel rendelkező
modellek, de léteznek sávtartó, követési távolság tartó asszisztenssel felszerelt
modellek, sőt autópályán emberi felügyelet mellett önállóan közlekedő autót
is lehet már kapni. Számos cég dolgozik önvezető autók fejlesztésén, köztük
a budapesti AImotive is (aimotive.com).
Ahhoz, hogy az önvezető autók meg tudják hozni a döntéseket a bejövő
információk (kameraképek, radarok stb.) alapján, a hagyományos algoritmusok (azaz számítási módszerek) már nem eléggé komplexek, mesterséges
intelligencia alkalmazása szükséges. A mesterséges intelligencia hagyományos értelmezés szerint „az emberek által végzett intellektuális feladatok
automatizálására való törekvés”. Ebbe a definícióba még beletartozik a
hagyományos programozás is, hiszen előre megírt szabályokkal lehet okos,
akár az embert sakkban leverő programot is írni. Manapság a mesterséges
intelligencia inkább a gépi tanulást jelenti, amikor is a gép a rendelkezésére

álló adatok és a bizonyos adatokra adandó válaszok ismeretében megtanulja a szabályokat, megalkotja saját programját. Számos feladatot meg lehet
oldani gépi tanulással. Betegségek előrejelzése kórtörténet alapján, kézírás
digitalizálása, vagy arcok keresése egy fényképen csak néhány a sok közül.
A gépi tanulásnak egy része a képek mesterséges intelligencia alapú feldolgozása. Az önvezető autók szempontjából is fontos algoritmusok képesek egy
képen felismerni, merre van szabad útfelület, hol van a többi autó, a gyalogosok éppen merre akarnak mozogni, a forgalmi sávok hol helyezkednek
el. A különböző intelligens algoritmusok által kapott információt összegezve
már rendelkezésünkre áll az autót körülvevő világ egy elég pontos modellje,
amire már lehet építeni egy olyan szintű vezérlő rendszert, ami megvalósítja
az önvezetést.
Magamról röviden: a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban kezdtem
komolyabban elmélyedni a természettudományokban, főleg a matematikában. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szereztem
alapszakon mechatronikai mérnöki és mesterszakon villamosmérnöki diplomát. A mesterszakom során kezdtem foglalkozni mesterséges intelligenciával
az MTA SZTAKI-ban. Az utóbbi 2 és fél évben az AImotive-nál dolgozom
mint mesterségesintelligencia-kutató.”
Köszönjük Ricsinek, hogy a konferenciára jelentkezett, és igen érdekes
előadásával hozzájárult a rendezvény sikeréhez, képviselte városunkat és
fiatal értelmiségi társait.
A színvonalas előadásokból néhány – bízunk benne a Ricsié is – bekerül az idei Jászsági évkönyvbe, és teljes terjedelemben olvashatjuk. A
jövő és a fejlődés záloga a fiatalok kezében van, és reményeink szerint a
Tóth Tibor
megtanult tudást országunk javára jól hasznosítják.

A reformáció a Jászságban
a 16–17. században II. rész
(folytatás a 18. oldalról)
a község kárára külön csap- és mészárszéket kívánnak felállítani. A nádor Pozsonyban, 1649. július 7.-én kelt levelében „a nemes Félszarusi…
evangelikus státusbeli” lakosokat, minthogy törekvésük visszaélés a régi
szokás és kiváltság ellen, arra utasította, hogy külön csap- és mészárszéket ne merészeljenek felállítani, „hogy mind az catholicus s mind az
evangelicus status egymást értvén, az városi dologban maradhassatok egyezségben békével”. Gyárfás István ebből az adatból azt a következtetést vonta le, hogy az egri várnagyok védelme alatt ezen a vidéken az evangélikus
vallás annyira elterjedt a Jászságban, hogy a 19. században már tisztán
katolikus Fényszarun a 17. században még „meglehetős számban” voltak
protestánsok. Fodor Ferenc, a Jászság monográfusa maga is elfogadta
Gyárfás érvelését. Gyárfás és Fodor érveléséhez annyi megjegyzést fűzhetünk, Pentz 1699-ben azt írta Fényszaruról, hogy „katolikusok által
lakott népes helység”.
Vagyis a fényszarui reformátusok, ha egyáltalán voltak és a jászberényiek nemcsak kérelmük megerősítése reményében hivatkoztak rájuk,
félévszázad elteltével feltehetően valamennyien katolizáltak. Ennek a
folyamatnak konkrét okait nem tudni, de nem valószínűtlen, mert pl.
Jászberényben még 1729-ben is református iparost csak azzal a feltétellel
tűrtek meg, ha gyermekeit katolikusnak neveli.
A reformáció, ha nem is olyan mértékben, mint a Nagykunságban,
ahol a 16. század első felében valamennyi katolikus plébánia az új hitre
tért át, a Jászságban is éreztette hatását. Jászberényben a 16. század közepére a lutheri, majd kálvini tanok követői magát a várost szakították
ketté. A katolikus Jászvárossal szemben létrehozták önálló református
magisztrátusukat, Magyarvárost, amely egészen 1695-ig fennállt. A város újratelepítését követően Jászberényben továbbra is számottevő református vallású népesség maradt, de már többé nem nyerte vissza a 16.
századi források alapján megismert politikai és gazdasági súlyát.
Jászberény református vallású lakossága mellett, amely a 17. században
végig saját egyházat tartott fenn, a Jászságban egyetlen település, Jászkisér maradt meg református vallásúnak. A többi jászsági településről
egyedül a jászfényszarui reformátusokról van adatunk, de ők minden bizonnyal a század végéig katolizáltak. Hiszen a Pentz-féle összeírás szerint
a népes jász települések közül 1699-ben Jászárokszállás, Jászfényszaru,
Jászfelsőszentgyörgy, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jásztelek, Jászalsószentgyörgy, Jászladány és Jászapáti valamennyi lakosa katolikus vallású volt.

Dr. Selmeczi László régész, történész
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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
fehéres-sárga, olvadó. Fája közepes vagy annál gyengébb növekedési erélyű. Középkésőn
fordul termőre, utána viszont rendszeresen és
bőven terem.
Körte – Clapp kedveltje
Augusztus első hetében
szüretelhető, 1-2 hónapig tárolható. Közepesen
nagy gyümölcsének tömege 180-220 g. Szabályos
körte alakú. Gyümölcshéja éretten szalmasárga, napos oldalon 40-50%-ban pirossal
fedett. Húsa fehér színű, olvadó, bőlevű,
illatos. Hazánk szélsőséges téli hőmérséklet
ingadozását jól tűri.
Szilva – Stanley

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

Érési idő augusztus
vége - szeptember eleje. Gyümölcse nagy
vagy igen nagy (30-45
g), a piacon elérhető egyik legnagyobb
fajta. 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 6080%-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 bordópiros színű, húsa
igen kemény, ropogós, íze már piros színű
állapotban is harmonikus édes-savas.
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Cseresznye – Katalin

Július első hetében
érik. Friss fogyasztásra
és feldolgozásra is kiváló. Nagy vagy igen
nagy gyümölcse (6-11
g) sötét-bordóra színeződik, húsa kemény, ropogós, kellemesen
édes-savas ízű. Éretten a fán hosszú ideig
megőrzi jó minőségét. Korán termőre fordul,
és igen bőven terem.
Meggy – Érdi bőtermő
Magyar fajta. Az egyik
legelterjedtebb fajta. Június közepén érik. Húsa
félkemény, festőlevű, íze
kellemesen édes-savas.
Korán termőre fordul, és igen bőtermő.
Meggy – Újfehértói fürtös
Érési ideje július eleje.
A 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 (300500 g). 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 (200230 g), zöldessárga színű, majdnem szabályos
gömb alakú. Húsa szilárd, jó illatú és zamatú, alig kövecses. Ivóleve
különleges zamatú, befőttje jó.

Dió – Milotai 10.
Szeptember végén érik. A legkiválóbb héjas és béldió. Nagy,
gömb alakú, világos színű.
Könnyen törhető és tisztítható.
Béltartalma 47-52%. Növekedési erélye közepes. Termőképessége és termésbiztonsága jó.
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Rózsák

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
Törpe vérszilva – Prunus cistena
2-2,5 méter magas,
sötétvörös levelű, csaknem szabályos gömb
alakú díszcserje. Fehér,
rózsaszínű virágai májusban nyílnak. Termé
seinek színe lila.
Kifejezetten gyors
nö
vekedésű fajta. Jó
szárazságtűrő, de az ültetési évben érdemes a
hosszan tartó száraz időszakban öntözni. Napos és félárnyékos helyre is ültethető.
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.
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 orgona bokor (többszínű, telt virágú)
– Syringa vulgaris
3-5 méter magasra
növő cserje. Széles, tojásdad levelei szíves vállúak, ép szélűek. Illatos
virágai 10-20 cm hosszú
bugákban április-májusban nyílnak. A szárazságot is tűri. Száraz
helyen öntözés nélkül azonban nem díszít.
Kerti tamariska – Tamarix tetranda
Tavasszal virágzó, igénytelen, szárazságtűrő nagyra növő díszcserje, vagy
kisebb fa. Rózsaszín virágai májusban a vesszők
teljes hosszában rövid
ál füzérekben nyílnak.
Lombja igen későn, a májusi virágzáskor
kezd hajtani!
Liliomfa (lila) – Magnolia ‚Galaxy’
5-6 méter magasra
növő, illatozó cserje.
Sötét-, vöröseslila virágai elérhetik a 8-10
cm-es nagyságot.
Kezdeti években főleg függőlegesen nő.
Két-három héttel később kezd virágozni, mint sok más magnólia,
elkerülve ezzel a késő tavaszi fagyok okozta
károkat.
Teltvirágú babarózsa
– Prunus triloba Multiplex
2,5 méter magas
cserje. Virágai tömve teltek, lombfakadás előtt, az éves
vesszők teljes hos�szában nyílnak, rózsaszínűek. Üde talajba, napra ültessük. Virágzás után meg kell metszeni.
Csavart fűz – Salix matsudana ’Tortuosa’
Gyors növekedésű,
csavart vesszőjű, közepes méretű díszfa. 8-12
m-es magasságig növő,
csavarodott
ágakkal
rendelkező 4-9 m széles
fa. Levelei keskenyek és
az ágakhoz hasonlóan csavarodottak. Nem
válogat a talajfajták között. Napos helyre, a
nagy széltől mentes helyre ültessük.
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.
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Labdarózsa – Viburnum opulus ’Roseum’
Kedvelt virágos,
felálló ágrendszerű,
Bókoló oldalágú,
3-4 m-es, látványos
díszcserje. 5-10 cm
karéjozott levelei
középzöldek, melyek ősszel pirosra színeződnek. Május-júniusban hozza kezdetben zöldesfehér, majd
hófehér, gömb alakú, hógolyóra emlékeztető
virágzatát. Lombozata ősszel narancsvörösre
színeződik. Napos helyen dúsan virágzik.
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.
Fehér hóbogyó – Symphoricarpos albus
1-1,5 méter magas,
terjedő, vékony ágú,
lombhullató cserje.
Fehéres rózsaszín virágai nem feltűnőek,
június-augusztusban
nyílnak. Termése: gömbölyű hófehér bogyók,
melyek sokáig a bokron maradnak. Napos és
árnyékos helyre is egyaránt felhasználható.
Talajban nem válogatós, a szennyezett városi
klímát is jól tűri.
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 60-90
cm, szélessége 150-240 cm.
Rózsalonc (tarka levelű)
– 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.
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Kecskerágó
– Euonymus fortunei Emerald’n Gold
Lassú növekedésű, alacsony cserje, az egy méteres magasságot ritkán
haladja meg. Levelei 1-2
cm szélesek, tojásdad
alakúak. Ágai felfelé törnek, idővel a talajon szétterülnek. Smaragdzöld levelei széles
aranysárga szegélyűek. Átlagos kerti talajba
való növény, napos fekvésbe ültessük.
Az üdébb, párásabb, félárnyékosabb területeket részesítik előnyben. Gyengébb talajokon is szépen fejlődnek, a talaj kémhatására
sem érzékenyek.
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.
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.
Barátcserje – Vitex agnus Latifolia
1,5 méter magas cserje.
Indigókék illatos virágait
nyár végén hozza. Átlagos kerti talaj igényű. A
szélsőségeket jól tűri.
Levendula

Finom illatú gyógy-,
fűszer- és dísznövény.
Télálló. Alacsony bokrokat nevel, ezek akár 2025 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.
Cserjés Pimpó – Poentillafruticosa
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.

Örökzöld
dísznövények
Fagyal
– Ligustrum ovalifolium
Elsősorban nyírott
sövényként kedvelt,
de kerítések, házfalak
takarására is alkalmas.
Értékét egész évben
üde zöld lombja, sárgásfehér, illatos bugában nyíló virágai adják. Magassága 3-5
méter, mereven felálló ágú cserje. Fénylő,
sötétzöld levelei vannak, melyek az erős téli
fagyokig a vesszőkön maradnak. Növekedése gyors, intenzív. Talajban nem válogat. Jó
várostűrő, kiváló fagytűrő, edzett, strapabíró
növény. Napos, félárnyékos fekvést kedveli.
Élősövényként ültessük 2 sorba cikk-cakk
formában, térelválasztóként elég 1 sorban.
Ültetési távolsága 25-30 cm.
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.
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 Júlia borbolya
Szárazság- és várostűrése nagyon jó! Szinte minden talajon és
fekvésben alkalmazható. Napon és árnyékban egyaránt jól érzi
magát. Erős, hármas tüskéi alkalmassá teszik,
hogy védősövényként funkcionáljon. Levelei
szúrósak. Sűrű lombú, 2-3 méter magasra
növő díszcserje. Dúsan, sárgán virágzik.
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.
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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.
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.
Cukorsüveg fenyő – Picea glauca ’Conica’
Az egyik legismertebb
törpefenyő. Idős korára a magassága eléri a
150-180 cm-t, szélessége pedig a 80-100 cmt. 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.
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Fodroslevelű borbolya
– Berberis gagnepainii

2 m magas
örökzöld díszcserje. Levelei csillogó élénkzöldek,
hosszúkás alakúak, szélük hullámos. Május-júniusban hozza hármas-tízes
csoportokban nyíló fénylő aranysárga virágait.
Edzett, tűrőképes faj.
Smaragd tuja
– Thuja occidentalis ‚Smaragd’
5-6 m magasságot
is elérő, karcsú, kúp
alakú növény. Telet
jól viseli. Színét télen
is megtartja. Gyors
növekedésű. Talajban
nem válogat, átlagos
vízigényű, szereti a
napos tereket.
Törpe gömb nyugati tuja
– Thuja occidentalis ’Danica’
Magassága 80100 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.

Szőnyeg madárbirs
– Cotoneaster dammeri Eichholz
Elfekvő ágú, örökzöld levelű talajtakaró bokor, magassága
30-40 cm. Apró levelei kékeszöld színűek. Kiváló talajtakaró
növény.
Közönséges boróka
– Juniperus communis

3-5 méter magas csúcsa bókoló.
Kérge szürkésbarna. Bogyói kékesfe
keték. Lassan növő,
fényigényes, szá
razságtűrő fajta.
Az egész növény
aromás illatú.

Törpefenyő – Pinus Mugo
40-90 méter magas. Száraz, meszes
talajon is megél.
Kérge szürkésbarna.
Sziklakertek beültetésére is ajánlott.
Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati
Hivatal

IGÉNYLŐ LAP · 2019. évi fásítás Jászfényszaru
Igénylő neve: ................................................................................................

Igénylő telefonszáma: .............................................

Igényléssel érintett ingatlan címe: ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Igényelt gyümölcsfa
1. név: ............................................................................ db: ........

2. név: . ......................................................................... db: ........

3. név: ........................................................................... db: ........

4. név: .......................................................................... db: ........

Igényelt dísznövény
1. név: ............................................................................ db: ........

2. név: . ......................................................................... db: ........

3. név: ........................................................................... db: ........

4. név: .......................................................................... db: ........

5. név: . ......................................................................... db: ........
Igényelt rózsa
db: . ..................
Leadási határidő: 2019. szeptember 13.
Leadás helye: Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal, Projektiroda (Jászfényszaru, Szabadság tér 1.)
Az igénylőlap a név, cím, telefonszám, továbbá aláírás nélkül nem érvényes!
Kelt: ............................................................................

Aláírás: ......................................................................
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Fásíts 2019-ben is Jászfényszarun!
Az önkormányzat folytatja a 2014-ben megkezdett lakossági fásítási programját.
A rendkívül sikeres és népszerű program egymás utáni 6. évben is folytatódik.
Mind a lakosság, mind az önkormányzat hozzáállása példaértékű: a lakosok
örömmel és nagy kedvvel ültetik és gondozzák a kapott növényeket, míg az
önkormányzat biztosítja a növények beszerzésének forrását.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sikerességet és a hivatalhoz eljuttatott lakossági igényeket látva 2019-ben újra meghirdeti a fásítási akciót, gyümölcsfákra, dísznövényekre és rózsákra. Az alábbiakban olvasható
az igénylés feltétele:
Gyümölcsfa:
Lakóingatlanonként, az eddigi gyümölcsfa osztásokat is figyelembe véve,
maximum 4 db gyümölcsfa igényelhető. Így amelyik ingatlanra eddig 1 db
gyümölcsfát kaptak, oda maximum 3 db, ahová eddig 2 db gyümölcsfát kaptak, oda maximum 2 db, és ahová eddig 3 db gyümölcsfát kaptak, oda maximum 1 db igényelhető.
Amelyik ingatlanra eddig nem igényeltek, s nem kaptak, oda maximum 4
db-ot igényelhetnek.
A gyümölcsfákat telken és kerítésen belül kell elültetni, és minden igénylés
ingatlanonként történik.
Díszfák:
Változás! Dísznövényekből telkenként maximum 5 db igényelhető, azonban
nincs megkötve, hogy telken belülre vagy utcára ülteti a tulajdonos. Kivételt
képez ez alól a fagyal, melyből maximum 100 db igényelhető.
Rózsa:
„Jászfényszaru – Rózsák városa” szlogennel meghirdetett rózsák igénylése is
folytatódik 2019-ben. A település egységes képi megjelenése a cél, így utcánként egy színű rózsával számolunk, ezért az igénylés csak a darabszámra vonatkozik. Feltételek:
· minden rózsát csak az igényléssel érintett ingatlanhoz lehet elültetni;
· minden ingatlan maximum 3 db rózsatövet kaphat az eddigi rózsaosztásokat is figyelembe véve;
· a rózsákat az utcára, és csakis az utcára, az ingatlan elé lehet kiültetni!;
· a rózsatöveket az önkormányzat ingyenesen biztosítja az igénylők számára;
· az igényelt rózsatövekről az igénylő gondoskodik: a kiosztás helyéről elszállítja, elülteti, öntözi, neveli.

A lakosok igényléssel kapcsolatos teendői:
1. Az igénylést formanyomtatványon személyesen vagy megbízott útján lehet
leadni a Városházán.
2. Az igényelt növényeket az önkormányzat saját költségvetése terhére beszerzi, kiértesítés alapján térítésmentesen átadja a lakos részére, aki elszállítja.
3. A növények elültetése és gondozása a lakos feladata.
Fontos!
· Növényeket csak belterületi ingatlanhoz lehet igényelni.
· Az önkormányzatnál pontos lista áll rendelkezésre, hogy ki, mit és melyik
évben igényelt az adott ingatlanra. Ezek a rendelés leadásakor egyeztetésre
kerülnek a leadóval.
· A növényeket ültető lakosok vállalják azok gondozását, locsolását, a lehulló levelek, esetlegesen termések eltakarítását.
· A lakosok csak saját telkük tekintetében nyújthatnak be kérelmet, más
ingatlanához nem.
· A megrendelési szakasz lezárta után az Önkormányzat megrendeli a növényeket, majd telefonon történő értesítés alapján megjelölt helyszínen
kiosztja azt úgy, hogy a kérelmezők szállítják el a megrendelt növényeket.
Erre várhatóan 2019 novemberében kerül sor.
Kérelmek beadásának időpontja:
2019. május 1-től 2019. szeptember 13-ig.
Kérelmek beadásának módja: Csak és kizárólag személyesen vagy megbízott útján a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Projektirodáján (II.
emelet) munkaidőben lehet leadni az igénylést.
Az igénylés megkönnyítésére formanyomtatványt rendszeresítettünk, melyet kérhetnek a hivatalban, vagy az újságból is ki tudják vágni. A formanyomtatványt kitöltve, aláírva kell hozzánk eljuttatni, mely csak az igénylő aláírásával hiteles.
Érdeklődni a leadás helyszínén lehet nyitvatartási időben.
Mind a gyümölcsfákból, mind a dísznövényekből és mind a rózsákból
csak az újságban megjelenteket lehet igényelni. A növények képeit és rövid
bemutatásukat az újságban nézhetik meg. Bővebb tájékozódásra Jászfényszaru
Város honlapján van lehetőség.
Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

„Dísznövények az utcára, még több gyümölcsfa a kertekbe!”
Jászfényszaru önkormányzatának lakossági fásítási programja – 2019

„Jászfényszaru – Rózsák városa”
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A környezetvédelemben,
a fenntartható fejlődésben való
szerepünk
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének alapszabályában a környezetvédelem fontossága is
szerepel. Egy kisvárosi civil szervezetnek érdekérvényesítési lehetősége igen korlátozott, úgy is
mondhatnánk minimális. Ezirányú tevékenységünket a Magyar Természetvédők Szövetségében, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
és más országos hatókörrel rendelkező civilek
által szervezett rendezvények kapcsán végezzük.
Az elnökségben e munkát Tamus Béla BudaTamus Béla
pesten élő – a témában elkötelezett – alapító elnökségi tagunk végzi. Évente 5-6 konferencián,
tanácskozáson vesz részt, képviseli egyesületünket.
2019. évben már eddig három alkalommal vett részt környezetvédelmi témában Budapesten szervezett tanácskozásokon. Az ott szerzett
ismereteiről feljegyzéseket készít, és a FÉBE elnökségéhez eljuttatja,
ezáltal csatlakozunk vagy támogatunk egy-egy fontos országos kezdeményezést.
Teremtésvédelem és a környezetvédő mozgalom címmel a Károli
Gáspár Egyetem Bölcsészettudományi Karán, Budapesten 2019. február 23-án szervezett EU által is támogatott találkozó munkájában
vett részt. A globális ökológiai válság egyre több embert és közösséget
ébreszt rá arra, hogy alapvetően át kell gondolnunk emberi és társadalmi viszonyainkat. Az ökológiai gondolat a magyar egyházakon belül is
él. Emellett a környezetvédő civil szervezetekben is sok keresztény tevékenykedik. Megállapították, hogy szükség van az egyházaknak arra,
hogy környezetvédők tevékenykedjenek benne. Szükség van a zöld
civil szervezeteknek a keresztényekre. Az egész napos tanácskozáson
öt szaktekintély fejtette ki véleményét. Lehetőség nyílt kiscsoportos és
kerekasztal beszélgetésre is.
Az Európai Unió szerepe a fenntartható fejlődés területén – Erőforrás-felhasználás és körforgásos gazdaság – műhelybeszélgetés-sorozat
első tanácskozására 2019. március 19-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában Budapesten került sor. Az Alapvető Jogok Biztosának
Hivatala mellett társrendező volt a Fenntarthatóság Felé Egyesület, a
Magyar Természetvédők Szövetsége. A márciusi műhelybeszélgetés témája volt az erőforrás-felhasználás, körforgás, körforgásos gazdaság,
beleértve az elektronikai eszközök gyártásához is felhasznált nyersanyagok kitermelését is. A megoldandó feladat nem kicsi. A globális anyagfelhasználás 2017-ben elérte a kilencven milliárd tonnát, és
2060-ra várhatóan duplájára nő. Ez fejenként 12 tonnát jelent, ami
a fenntarthatónak tartott mennyiség háromszorosa. A beszélgetések
összegzését a szervezők eljuttatják az európai parlamenti választás képviselő-jelöltjei számára.
A Birodalom visszavág? – avagy újra napirenden a szabadkereskedelmi egyezmények címmel Budapesten az Impact Hub székházában
2019. április 2-án a Hand Szövetség, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Védegylet tartott előadásokkal egybekötött fórumot.
A cél szabadkereskedelmi megállapodásokkal korlátozni a multik
azon jogi túlzásait, hogy nemzeteket tartanak sakkban. Gátat szabni a szabad kereskedelem területén a génmódosított termékeknek,
az állattenyésztés területén a növekedési hormonok alkalmazásának.
Kampány az óriáscégek túlzott hatalma ellen, jogot az embereknek,
szabályokat a vállalatoknak. Az Unió tagállamainak miniszterei megegyeztek abban, hogy az Egyesült Államokkal folytatandó kereskedelmi tárgyalásokat újra kell kezdeni. Közben eredmények is születtek,
Japánnal megkötötték az egyezményt, most Vietnámmal folynak
kedvező tárgyalások. Az EU véget szeretne vetni a nemzetek feletti
vállalatok büntetlenségének.
A közeljövőben Tamus Béla április 16-án és május 8-án újabb környezeti témákról folyó tanácskozások munkájába kapcsolódik be.
Köszönjük fáradozását és a téma iránti elkötelezettségét, hogy segíti
egyesületünk ezirányú feladatának teljesebbé tételét.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

25

Kedves gyerekek!
A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül Jászfényszarun a FÉNY NAPOK ÉS FESZTIVÁL keretében a FÉNY TÁBOR.
Szeretettel várunk, ha már visszatérő táborozó vagy és külön köszöntünk, ha először döntesz úgy, hogy csatlakozol hozzánk.
Sok-sok játékkal, vetélkedővel, angol foglalkozásokkal, lézerharccal,
sport-, kézműves- és meglepetés programokkal várunk!
Időpont: 2019. augusztus 12-16.
Minden nap: 8-16 óráig
Részvételi díj: 2000 Ft/nap
+ belépődíjak (fenti összeg az étkezések,
és a foglalkozások költségeit tartalmazza)
Jelentkezni 2019. augusztus 2-ig lehet
az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
személyesen a művelődési házban: Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.,
telefonon (06/57-422-137), a www.jaszfenymuvhaz.hu weboldalon,
vagy a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címen.
Sok szeretettel várunk!!!
Töltsünk el együtt néhány szórakoztató, tartalmas, vidám napot!!!

Megelevenedett a történelem
Jászfényszarun április 2-án délután fogadtuk a 31. Tavaszi Emlékhadjárat részvevőit.
Az 1849-es dicső tavaszi hadjárat útvonalait bejáró lovas hagyományőrzők
első jászsági állomásán a város vezetése
és lakói nagy szeretettel és tisztelettel
fogadták a hagyományok és kulturális
értékek megőrzésén, felvirágoztatásán
fáradozókat.
A korhű ruhákban, felszerelésekben
ideérkező hagyományőrzőket Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester as�szony köszöntötte, majd Ézsiás István
hu. őrgy., huszárkapitány osztotta meg
ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel.
Az érdeklődők a lovassági, tüzérségi és gyalogos bemutatók révén
bepillantást nyerhettek a százhetven évvel ezelőtti harcokba. A rendezvény a hagyományos díszszemlével zárult.
Kép és szöveg: BZS

M
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad, mert
aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van.” (Szt. Ágoston)

Emlékezés

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SÁNTA FERENC

Ballagó Béláné

BENEI MÁRIA

Jónás Aranka (1929–2019)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk

MENCZEL GYÖRGY
halálának 7. évfordulójára.
„Elfáradt a szív, megszűnt dobogni,
De a szeretet lángja örökké fog lobogni.”
Szerető feleséged és családod

Fájó szívvel emlékezünk

PÁL SÁNDOR

halálának 7. évfordulójára.
„Bárhogy múlnak az évek, a szív nem feled,
Mert összeköt minket a szeretet.”
Szerető feleséged, fiad, menyed, unokáid
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk dr. Palencsár Csaba háziorvosnak,
aki édesanyánk, Zsámboki Nándorné otthoni ápolásában
lelkiismeretes munkájával segítségünkre volt.
Rédei Ferencné, Langó Károlyné és családjaik

halálának 27. évfordulójára és

halálának 10. évfordulójára.
„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek. S míg élünk őrizzük őket”
Fájó szívvel szeretteik

Anyakönyvi hírek – Március
SZÜLETTEK: Bagi Natália (Tóth Nóra), Dugonics Marcell (Kasza
Mariann), Magyar Nándor Vajk (Simon Anna Anikó), Pethő Emma
(Torna Noémi), Radics Laura (Mester Ildikó), Varga Zétény László
(Menyhárt Éva), Varga-Horváth Levente (Horváth Boglárka).
Házasságot kötöttek: Zsobrák Gyöngyvér és Ádám István,
Kókai Kitti és Tóth Sándor.
ELHUNYTAK: Ballagó Béláné Jónás Aranka (89), Barna Imre (81),
Czeglédi Lászlóné Harangozó Hajnalka (85), Dobák József (81), Dobos Imréné Hegedűs Mária (96), Fóris Edit Erzsébet (86), Kiss Józsefné
Czeczulics Margit (71), dr. Kovács Ferenc (85), László Jánosné Rácz
Mária (93), Mezei István (88), Ormai Pálné Barna Jolán (85), Tűzkő
Béláné Szűcs Mária (97).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

Orvosi orr- és fülbelövés
Pető Vencelné
06-30/225-9214
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Fedó Optika

Jászfényszaru, Szent István út 10. · Tel.: 70/224-4179
Ingyenes szemvizsgálat minden szerdán 10 órától
(komplett szemüvegkészítés esetén).

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Starlite
Májusi akciónk

Keretek: -30% kedv.
Fényre sötétedő lencsék: -30% kedv.
Multifokális lencsék: -30% kedv.
Dioptriás napsz.-lencsék: -20% kedv.

Tisztelt Páciensek!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
Jászfényszarun, a Központi Orvosi Rendelőben
(5126 Jászfényszaru, Deák tér 1.)
ultrahang magánrendelés
indul.

·
·
·
·
·

A magánrendelés keretében elérhetőek
az alábbi vizsgálatok:
hasi- és kismedencei szervek vizsgálata,
pajzsmirigy- és nyaki ultrahangvizsgálat,
ízületek ultrahangos vizsgálata,
lágyrészek ultrahang vizsgálata,
felső és alsó végtagi erek, illetve nyaki erek
teljeskörű ultrahang diagnosztikája.

A vizsgálathoz előzetes bejelentkezés szükséges,
mely az alábbi telefonszámon lehetséges:

06-70/627-1512
A vizsgálatokat végzi:
Dr. Korbély László radiológus szakorvos.

Cosmo

1,5 éves
közepes testű
keverék kan

Smoky

1 éves vizsla méretű
keverék kan, ivartalanított,
arcán sebekkel érkezett

Bendzsó

8 hónapos
keverék kan,
kistestű

Gazdit kereső
jászfényszarui kutyusok
Kutyaszív
Állatmentő Közhasznú Alapítvány
Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 0036-20-248-0208, 0036-30-781-4356
ariar60@gmail.com
kutyasziv60@freemail.hu
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Programajánló
Május
Minden este 17 órakor litánia a templomban.
1.		 Város Napja, kerékpárút-avató, sportversenyek,
		 kulturális programok
2.
10:00 Bölcsődeavató ünnepség
8:00 Anyák napi köszöntés a szentmise után
5.
		 a templomban
5.		 Fehér Akác Népdalkör vendégszereplése
		 Jászkarajenőn a Jász napon
5.		 Charley nénje – Örkény bérlet
		 a szolnoki Szigligeti Színházban
6.		 Redemptiós megemlékezés
7. 		 Ének az esőben – autóbuszos színházlátogatás
a Budapesti Operettszínházba a FÉBE szervezésében
11.
Béke Horgászegyesület ifjúsági versenye
11. 		 Fehér Akác Népdalkör vendégszerepélése
		Jászapátin
11-12.		 Iglice Gyermeknéptánc Együttes részvétele
		 a tatabányai Örökség Gyermeknéptánc Fesztiválon
13-14.		 „Másság” – drámafoglakozások 8. osztályosoknak
		 a művelődési házban
15. 15:00 Asztrofotó kiállításmegnyitó a művelődési házban
18. 		 Egyházmegyei találkozó Egerben
18. 10:00 Íjászverseny a Lehel-tónál
18. 10:00 Lumina Cornu asztali torna a művelődési házban
18. 14:00 Önismereti klub a művelődési házban
19.
8:00 Elsőáldozás a templomban
21. 17:00 Gyermekrajzverseny eredményhirdetés és
		 kiállításmegnyitó a művelődési házban
24. 11:30 Békefutás fogadása a Kisiskolánál

		
(Csatlakozókat várunk!)
25. 13:00 Városi Gyermeknap, Mesesátor
		 a művelődési ház parkjában
26. 		 Európai uniós választás
28.
6:00 Őszikék Nyugdíjasklub kirándulása Sárospatakra
31-június 2.		
Szentkúti zarándoklatok
		 – gyalogos, kerékpáros, buszos
Június 1. 		 Fogathajtó verseny a Lovaspályán
Időszaki kiállítások
· Azután – Nagy Katalin Matild grafikusművész kiállítása
a Régi Kaszinó étteremben
· Naprendszerektől a távoli galaxisokig – Tóth Gábor asztrofotói
a művelődési házban
· Madárlesen a Jászságban – Pető István fotókiállítása
a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből
a Városházán
· Jászok-Hagyományok-Huszárok – válogatás Pető István fotóiból
a művelődési házban
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
· Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi Béla út 6.)

Bővebb információ a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin · Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné · Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea · Szerkesztette: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna
Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Címfotó: Tavaszi emlékhadjárat · Fotó: (bzs) · Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1. · Mobil: +36-70/673-7618
E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com · http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft. · Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény · Tel.: +36-57/500-960

www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

