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Trianon – A magyar történelem sorsfordító fejezete
Napjainkig rengeteg érzelem, indulat és sok-sok tévhit kapcsolódik
hozzá. Nézzük most meg a történelmi tényeket!
Az első világháborút Magyarország vesztes országként fejezte be.
Ekkorra már az Osztrák–Magyar Monarchia széthullott. Az érintett
államok és az antant is önálló nemzetállamokban gondolkodtak ebben
a térségben. A párizsi békekonferenciára 1920 januárjában érkezett
a magyar küldöttség, gróf Apponyi Albert vezetésével. A politikus a
nagyhatalmak előtt megpróbálta legalább a többségében magyarok
lakta területeket megvédeni, népszavazást kérve a hovatartozásról,
de minden felvetése elutasításra talált. Valójában a végső döntést már
1919 nyarán meghozták a nagyhatalmak. A békeszerződés aláírására
1920. június 4-én a Trianon-palotában került sor. A területi rendelkezések mindenki számára megdöbbentőek voltak. Az ország területe
az addigi 283 ezer km2-ről 93 ezer km2-re csökkent. Ezzel Magyarország a területe kétharmadát elvesztette. A Felvidéket és Kárpátalját
Csehszlovákiához, Erdélyt, Partiumot és a Bánát keleti részét Romániához, a Szerémséget, Bácskát, a Bánság nyugati részét és a Muraközt a
Szerb–Horváth–Szlovén Királysághoz csatolták. Nyugaton pedig egy
keskeny sávot, a későbbi Burgenlandot, Ausztriához. Népszavazást a
nagyhatalmak egy esetben rendeltek el. 1921-ben Sopron és a környékbeli falvak a Magyarországhoz tartozást választották. Ezért kapta
Sopron a leghűségesebb város nevet. Az ország népessége 18,2 millió
főről 7,6 millióra csökkent. Az elcsatolt területeken 3,3 millió magyar került kisebbségbe. Megközelítőleg 400 ezer magyar menekült
az utódállamokból az anyaországba, ezzel családok ezrei kényszerültek
átmenetileg vagonokba, nyomorúságos körülmények közé. A trianoni
béke jóvátétel fizetésére is kötelezte Magyarországot, bár ennek pontos
összegét csak 1923-ban határozták meg 200 millió aranykoronában.
A békeszerződés katonai előírásokat is tartalmazott azzal a céllal, hogy
alkalmatlanná tegye Magyarországot a katonai visszavágásra. A rendelkezés a magyar haderőt 35 ezer főben maximálta, megtiltotta az általános hadkötelezettséget és a modern fegyvernemek tartását. A béke
aláírásának napja gyásznap lett Magyarországon. Félárbócra engedték
a zászlókat, megállt az élet, mindenki gyászolt. A magyar társadalmat
sokkhatásként érte a döntés. A trianoni béke területi veszteségei igen
súlyos gazdasági következményekkel jártak. Az ország elveszítette
nyersanyagforrásai túlnyomó részét. Határon kívülre kerültek a kősó, a
kőszén és az érckészletek, illetve a faállomány jelentős része. Ugyanakkor Magyarországon maradt kihasználatlanul a feldolgozóipar legtöbb
központja. Mindez Budapestet érintette a legsúlyosabban. Komoly
károkat okozott a határmódosítás a vasúthálózat szerkezetében is. A
vasútvonalak jelentős része az utódállamokhoz került. Ezzel megszűnt
vagy bonyolulttá vált az egyes országrészek közötti vasúti kapcsolat. A
helyzetet az is nehezítette, hogy a megszálló román erők a mozdonyok
és vagonok túlnyomó részét egyszerűen kiszállították az országból. A
gazdasági élet legnagyobb problémáját azonban az jelentette, hogy a
Monarchia részei között kialakult munkamegosztás felbomlott. Megszűnt a tőke, és a munkaerő szabad áramlása. A problémát fokozta,
hogy az utódálalmok ellenséges viszonyba kerültek egymással, és elzárkóztak a gazdasági együttműködéstől. Az országok bezárkóztak, és ez
az egész térség fejlődését visszavetette. Az országban egyetlen politikai
erő sem fogadta el a kialakult helyzetet.

A béke revíziójának, azaz felülvizsgálatának igénye általános volt a
magyar társadalomban. Különbséget csak az jelentett, hogy részleges,
csak a magyarlakta területekre vonatkozó, vagy teljes, az egész történelmi Magyarországot visszaállítani szándékozó revíziót hirdettek a
különböző politikai erők. Ezek után a Horthy-rendszer külpolitikájának legfőbb irányelve a revízió megvalósítása lett. Ez terelte Magyarországot a másik vesztes, Németország mellé, és sodorta végső soron
egy újabb háborúba.
Forrás: https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-ko
zott/trianon

Meghívó
Nagy tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 2020. június 4-én, csütörtökön 16:30-kor kezdődő
trianoni és I. világháborús megemlékezésünkre.
„Most egymást segítve kéz a kézzel
Építsünk hidat,
Mely összeköti lelkünk,...
Testvér, legyél büszkén magyar!”
Kázmér László
Program:
16:30 órakor Megemlékezés és koszorúzás a 32. sz. főút
jászfényszarui leágazásánál található Trianon-emlékműnél.
Magyarország története sorsfordító eseményének 100. évfordulója
alkalmából a jelenlévőket köszönti és megemlékezik Pócs János országgyűlési képviselő és Kiss Gábor érseki tanácsos, érdemes esperes,
plébános. Közreműködik: Berzéné Magyar Krisztina versmondó, Fekete Csilla énekes, Bordásné Kovács Katalin moderátor.
Utána az I. Világháborús emlékműnél gyertyagyújtással emlékezünk a jászfényszarui hősökre. Közreműködik: Sándorné Tóth Éva
kántor.
17:30 órakor a világ bármely pontján élő magyarokért és az I. világháború helyi hőseiért, áldozataiért szentmisét celebrál a templomban
Kiss Gábor plébános.
A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT IS
KÉRJÜK A JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK BETARTÁSÁT.
Jászfényszaru, 2020. május 18.
Tisztelettel:
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

dr. Voller Erika
jegyzö
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FÁSÍTÁSI PROGRAM – 2020
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.

Őszibarack – Redhaven
Július végén - augusztus elején érik. Közepesen 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.

Szilva – Empress

Sárgabarack – Ceglédi arany
Érése július 20-a után.
Gyümölcse
gömbölyű,
közepes-nagy méretű, 44
g átlagtömegű. Felülete narancssárga, a napos
oldalon kárminpirossal bemosott. Húsa narancssárga, szilárd, jellegzetes kajszi ízű.

Őszibarack – Suncrest

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.

Érési idő augusztus
vége - szeptember eleje. Gyümölcse nagy
vagy igen nagy (30-45
g), a piacon elérhető
egyik legnagyobb fajta. A gyümölcs színe
liláskék, tojásdad alakú. Húsa aranysárga,
kissé leves, nagyon ízletes, jellegzetes aromájú, magvaváló. Rendszeresen és bőven terem.
Friss fogyasztásra ajánlott. Szedés után jól
tárolható.
Érési ideje augusztus
második
fele.
Gyümölcse
nagy (130 g), sárga
alapszínét 60-80%ban bordópiros bemosott fedőszín borítja, lapított gömb alakú. Húsa sárga, a mag
körül pirosra színeződik, szilárd állományú,
jóízű, magvaváló, héja gyengén szőrözött.
Terméshozama magas és rendszeres. Friss fogyasztásra, befőttnek is kiváló. Öntermékeny.

Cseresznye – Germersdorfi
Magyarországon
1903 óta van jelen.
Június végén érik.
Friss fogyasztásra
és befőttgyártásra
is kiváló. Nagy
vagy igen nagy,
6-12 gramm 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) sötétbordóra
színeződik, húsa kemény, ropogós, kellemesen édes-savas ízű. Éretten a fán hosszú ideig
megőrzi jó minőségét. Korán termőre fordul,
és igen bőven terem.

Meggy – Érdi bőtermő
Az egyik legelterjedtebb magyar fajta. Június közepén érik. Húsa
félkemény, festőlevű, íze
kellemesen édes-savas.
Korán termőre fordul, és igen bőtermő.
Meggy – Újfehértói fürtös
Érési ideje július eleje.
Gyümölcse középnagy
(6 g, 22 mm), fénylő
bordópiros, kissé lapított gömb alakú. A
gyümölcs húsa vérpiros,
kemény, íze savas-édes, magja nagy. Friss fogyasztásra és gyorsfagyasztásra is alkalmas.
Öntermékeny.
Meggy – Debreceni bőtermő
Érési ideje június
vége - július eleje. A
gyümölcs
középnagy
vagy nagy (5-6 g, 22-23
mm), sötét kárminpiros
színű, megnyúlt gömb
alakú. Húsa sötétbordó, középkemény, finoman rostos, bőlevű, íze édes-savas. Friss
fogyasztásra, befőttnek, és gyorsfagyasztásra
egyaránt alkalmas. Öntermékeny.
Birs – Bereczki bőtermő
Érési ideje szeptember
közepe - október eleje.
Gyümölcse nagy (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.
Terméseinek
színe
lila. Kifejezetten gyors
növekedésű 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 levele 4 cm-es, 3-5 karéjú. Akár
40 cm hosszú, virágzó hajtásokat is növeszt,
kevés ápolást igényel. Bármilyen talajba ültethető, napos vagy félárnyékos helyen, száraz
vagy nedvesebb talajokon egyaránt jól fejlődik. Gyors növekedésű, a metszést és a városi
klímát jól tűri.

Kerti orgonabokor (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, nagy
ra növő díszcserje, vagy kisebb fa. Rózsaszín virágai
májusban a vesszők teljes
hosszában rövid álfüzérekben 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. Kéthárom 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
hosszában 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,
oldalágai bókoló,
3-4 m-es, látványos
díszcserje. 5-10 cm
karéjozott levelei
középzöldek, melyek ősszel pirosra színeződnek.
Május-júniusban hozza kezdetben zöldes
fehér, majd hófehér, gömb alakú, hógolyóra
emlékeztető virágzatát. 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,
apró kerek levelei ősszel
fantasztikus árnyalatú narancssárga és piros
színt vesznek fel. Virágzás után megjelenő
bogyói, termései élénkpirosak. Jó szárazságtűrő bokor, napos vagy félárnyékos helyre,
bármilyen talajba ültethetjük. Magassága 6090 cm, szélessége 150-240 cm.
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 kedvel. 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.
Élő sövényként 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, ezüstös-kék
színű, puha lombú, tűlevelű,
tollszerű
hajtásszerkezetű,
20-30 cm magas, szőnyegszerűen beteríti a talajt. Lassan
növekszik. Hajtásai, ágai a talajon hevernek
és alig 30 cm magasra nőnek. Napos helyet
kedveli, intenzív kék színe érdekében feltétlenül mészmentes talajba ültessük! Szárazságtűrő fajta, nem fagyérzékeny.
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, kúpalakú 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
Szőnyeg madárbirs
elfekvő ágú, örökzöld
levelű talajtakaró bokor, magassága 30-40
cm. Apró levelei kékeszöld színűek. A szőnyeg madárbirs kiváló
talajtakaró növény.
Közönséges boróka
– Juniperus communis

3-5 méter magas csúcsa bókoló.
Kérge szürkésbarna. Bogyói kékes
feketék.
Lassan
növő, fényigényes,
szárazságtűrő fajta.
Az egész növény
aromás illatú.

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

IGÉNYLŐ LAP · 2020. ÉVI FÁSÍTÁS JÁSZFÉNYSZARU
Igénylő neve: ................................................................................................

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

Igényléssel érintett ingatlan címe: ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
IGÉNYELT GYÜMÖLCSFA

IGÉNYELT DÍSZNÖVÉNY

1. név: ............................................................................ db: ........

1. név: . .......................................................................... db: ........

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

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

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

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

5. név: . ......................................................................... db: ........

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

6. név: . ......................................................................... db: ........

5. név: . ......................................................................... db: ........

IGÉNYELT RÓZSA
db: . ..................
Leadási határidő: 2020. szeptember 14.
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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Fásítási program – 2020
Az önkormányzat folytatja a 2014-ben megkezdett lakossági fásítási programját. A rendkívül sikeres és népszerű program ebben a vírusos időszakban 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 ingyenesen biztosítja a növényeket az igénylők részére.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020-ban újra meghirdeti a fásítási akciót, gyümölcsfákra, dísznövényekre és rózsákra. Az alábbiakban olvasható az
igénylés feltétele:
GYÜMÖLCSFA: VÁLTOZÁS! Lakóingatlanonként (az eddigi gyümölcsfa osztásokat is figyelembe véve) maximum 6 db gyümölcsfa igényelhető.
Így például amelyik ingatlanra eddig 1 db gyümölcsfát kaptak, oda maximum
5 db, ahová eddig 4 db gyümölcsfát kaptak, oda maximum 2 db igényelhető.
Amelyik ingatlanra eddig nem igényeltek, s nem kaptak, oda maximum 6
db-ot igényelhetnek.
A gyümölcsfákat telken és kerítésen belül kell elültetni, és minden igénylés ingatlanonként történik.
DÍSZFÁK: 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 250 db igényelhető.
RÓZSA: „Jászfényszaru – Rózsák városa” szlogennel meghirdetett rózsák
igénylése is folytatódik 2020-ban. 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. (Amíg a koronavírus okozta intézkedések érvényben
vannak, addig a Városházán kihelyezett postaládába kérjük bedobni a kitöl-

tött igénylő lapot. FONTOS, hogy amelyik igénylő lapon nincs kitöltve a
név, cím, telefonszám rovat, továbbá nincs aláírva, azt nem tekintjük érvényes igénylésnek!)
2. Az igényelt növényeket az önkormányzat beszerzi, kiértesítés alapján térítésmentesen átadja a lakos részére a szokásos helyen.
3. A növények hazaszállítása, elültetése és gondozása a lakos feladata.
Fontos!
· Növényeket csak belterületi ingatlanhoz lehet igényelni! Külterületi ingatlanra, tanyára csak és kizárólag gyümölcsfák igényelhetők.
· Az önkormányzatnál pontos lista áll rendelkezésre, hogy ki, mit és melyik
évben igényelt az adott ingatlanra. Ezek a rendelés leadásakor egyeztetésre
kerülnek a leadóval. (Amíg a koronavírus okozta intézkedések érvényben
vannak a Városháza tekintetében, addig ezt utólagosan, telefonos megkereséssel bonyolítjuk le annál, ahol kérdésünk, korrekciós kérésünk merül fel.)
· A növényeket ültető lakosok vállalják azok gondozását, locsolását, a lehulló
levelek, esetlegesen termések eltakarítását.
· A lakosok csak saját telkükre nyújthatnak be kérelmet, más ingatlanához nem.
· 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 2020 novemberében kerül sor.
Kérelmek beadásának időpontja: 2020. június 1-től 2020. szeptember 14-ig.
Kérelmek beadásának módja: csak és kizárólag személyesen vagy megbízott útján a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Projektirodáján (II.
emelet) munkaidőben lehet leadni az igénylést. (Amíg a koronavírus okozta
intézkedések érvényben vannak, addig a kihelyezett postaládába kérjük bedobni a kitöltött igénylő lapot.)
Az igénylés megkönnyítésére formanyomtatványt rendszeresítettünk, melyet
az újságból ki tudnak vágni, vagy a koronavírus okozta intézkedések megszüntetése után kérhetnek a Városháza Projektirodáján is. A formanyomtatványt
kitöltve, aláírva kell hozzánk eljuttatni, mely csak az igénylő aláírásával hiteles.
FONTOS, hogy amelyik igénylő lapon nincs kitöltve a név, cím, telefonszám rovat, továbbá nincs aláírva, azt nem tekintjük érvényes igénylésnek!
Érdeklődni az 57/520-123-as telefonszámon, az urban.csaba@jaszfenyszaru.
hu e-mail címen, vagy a koronavírus okozta intézkedések megszüntetése után
a leadás helyszínén, ügyfélszolgálati időben lehet.
Mind a gyümölcsfákból, mind a dísznövényekből és mind a rózsákból
csak az újságban megjelenteket lehet igényelni. A növények képeit és rövid
bemutatásukat a fenti oldalakon láthatják.
Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

„Dísznövények az utcára, még több gyümölcsfa a kertekbe!”
Jászfényszaru önkormányzatának lakossági fásítási programja – 2020

„Jászfényszaru – Rózsák városa”
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Bölcsődei hírek

Kicsit más ez a tavasz. A sok program, amit 2020 tavaszára terveztünk, az nem most valósul meg. Mindent felülírt a vírus. Március 16tól a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel rendkívüli szünet
elrendelésére került sor, ezért intézményünk is bezárta kapuit. De a
bölcsődei élet a zárt kapuk mögött tovább folytatódott.
A kialakult új körülményekre gyorsan kellett reagálni, hogy a családok, a dolgozók a lehető legkevésbé érezzék a vírus generálta gondokat. Dolgozóink a nyári szabadságaikat előre hozva, szabadságok kivételével, illetve a Gondozási Központban történő munkával hidalták át
az eddig eltelt időt.
Ebben a nehéz helyzetben igyekeztünk továbbra is a családok segítségére lenni. A személyes kapcsolatot az online kapcsolattartás váltotta
fel. A bölcsőde nyilvános Facebook-oldalán és a csoportok saját zárt

csoportjában is ajánlásokat tettünk közzé a szülők részére, ezzel segítve
az otthon töltött idő tartalmas kihasználását.
A bölcsőde dolgozói videóüzenetben kívántak kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek, és egy közösen elmondott verssel tettük színesebbé az ünnepet.
Az igény felmerülésekor rövid időn belül – nagytakarítást és alapos
fertőtlenítést követően – a bölcsődei ügyelet is megszervezésre került.
Fokozott elővigyázatossággal, az előírt szabályok szigorú betartásával,
csökkentett létszámmal újra nyitottunk.
Anyák napjára készülve a bölcsődei ügyeletet igénybe vevő gyermekek saját készítésű ajándékkal lepték meg anyukájukat. Az itt készült
alkotások elkészítésének gyakorlati megvalósítását is megosztottuk az
otthon lévőkkel. Apuka, nagytestvér segítségével ők is elkészíthették
ajándékukat az anyukájuknak. Az online felületen kisgyermeknevelőink a gyermekekkel közösen mondott veressel és énekkel köszöntötték
az édesanyákat, nagymamákat.
A hatályban lévő kormányrendelet szerint: a bölcsődei ügyeletet
kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5
gyermek felügyelete biztosítható. Ennek megfelelően jelenleg mindhárom csoportunk teljes kihasználtsággal látja el a bölcsődés gyermekek napközbeni ellátását.
Bízunk abban, hogy a vírus okozta helyzet mérséklődik, és mielőbb
visszatérhetünk a régi kerékvágásba.
Legyen másként szép most a tavasz és az előttünk álló nyár is. Reményekkel felvértezve nézünk a jövőbe, és tervezünk tovább!
Kép és szöveg: Mester Ágota

Bölcsődei jelentkezés a 2020/2021-es nevelési évre
Kedves Szülők!
Jászfényszaru Város Önkormányzatának fenntartásában működő,
Jászfényszaru Városi Bölcsőde biztosítja az ellátási területén élő három
éven aluli gyermekek napközbeni ellátását. A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 41. § - 43. §-i az irányadók. A bölcsődei ellátás
igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt. másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére
történik.
Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Jászfényszaru Városi Bölcsőde a
2020/2021-es nevelési évre a gyermekek és családok egészségének
védelme érdekében a szokásos ügyintézéstől eltérően – személyes
találkozás nélkül – online módon fogadja a bölcsődei jelentkezéseket.
A bölcsődei jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
1. Bölcsődei jelentkezési lap (letölthető: https://jaszfenyszaru.hu/
intezmenyeink/bolcsode/)
2. Munkáltatói igazolás (amennyiben a szülő már rendelkezik ilyen
dokumentummal)

Kérjük Önöket, hogy kizárólag a fent megjelölt, kitöltött,
beszkennelt dokumentumokat (pdf formátumban) küldjék meg
e-mailben a bolcsode@jaszfenyszaru.hu e-mail címre.
Minden további, jelentkezéshez szükséges dokumentumot a későbbiekben kérünk majd bemutatni (születési anyakönyvi kivonat,
lakcímkártya, taj-kártya, egyéb igazolások stb.), amikor a személyes
ügyintézés lehetővé válik.
Amennyiben a jelentkezési dokumentumok elküldését valamely oknál fogva nem tudják elektronikusan megoldani, kérem, hogy hívják a
06-57/950-935-as telefonszámot!
A bölcsődei felvételi kérelmek elbírálásáról 2020. június 30-ig,
e-mailben küldünk értesítést. Ha nem tudnak e-mailt küldeni/
fogadni, kérjük, a fentebb jelölt telefonos elérhetőségen jelezzék
részünkre.
Tisztelettel: Mester Ágota bölcsődevezető
Jászfényszaru Városi Bölcsőde
5126 Jászfényszaru,
Kossuth Lajos út 2.
Telefon: 06-57/ 950-935
E-mail: bolcsode@jaszfenyszaru.hu
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ÓVODAI HÍREK
Gyerekszáj
Ne menj sehová, maradj otthon hallottuk naponta. Ovisaink is otthon vannak. Néhányan azonban már járnak ügyeletbe, őket kérdeztem meg,
milyen volt sokáig otthon lenni.

Fotó: Dobák Jánosné

Fotó: Földvári Edit

Mit csináltatok otthon?
· Sokat nézegettem könyvet, tv-t néztem. Játékoztam a telefonon.
· Telóztam, csináltam tésztát, tv-néztem, bebújtam az ágy alá. Átjött
a barátom, aztán hazaküldtem, mert ugye koronavírus.
Csináltam mamival gyurmát, meg sétáltunk. Ilyesmi.
· Elmentünk vásárolni nekem cuccot. Pókemberes pólót, törölközőt. Játszottam, anya főzött. Lebbencslevest, a kedvencem, meg a
pörkölt tésztával, husival.
· Nézegettem a könyvemet, anya olvasott mesét. Lepihentem, aztán
építettünk bunkert.
· Csináltunk apával létrát, hordtam a fákat.
· Én is azt csináltam, amit a testvérem.

Fotó: Kovácsné Papp Andrea

Fotó: Földvári Dorottya

Miért volt jó sokáig otthon lenni?
· Azért jó a karantén, mert hárman vagyunk otthon.
· Anyának és apának jutott egy kis szabadidő.
· Legalább egy kicsi pihenés van apának meg anyának.
· Az jó, hogy jutott nekünk nyugalom és sok-sok játék.
· Szeretek oviba járni, de jobb otthon.
Földvári Edit gyűjtése

ISKOLAI HÍREK
Országos eredmény történelemből
A TITOK Oktatásszervező Bt. idén is meghirdette történelem levelező versenyét.
A Spártaiak néven több éve versenyző csapat mellett a 6. b osztályos
lányok is kedvet kaptak a versenyzéshez. Bathó Anna, Dósa Kíra és
Klippán Kata Okos csajok csapatnéven csatlakozott a versenyhez.
Hat fordulóban kellett feladatlapokat megoldaniuk.
Mindkét csapat kimagasló eredményt ért el. A Spártaiak: Klippán
Richárd, Nagy Bálint, Pethő Máté és Vad Nándor 8. a osztályos
tanulók 97, 9%-os eredménnyel az országos 7. helyet szerezték meg,
de az Okos csajok se maradtak le nagyon, 96,7%-os eredménnyel a 8.
helyen végeztek.
Felkészítő tanár: Kotánné Kovács Tímea
Kotánné Kovács Tímea

Bezártság

Bezárták a világot, de én szabad vagyok.
Az iskolából nagyon hiányoznak a padok.
Az elején nem volt minden zökkenőmentes,
De az én életem ezekkel együtt is mindig teljes.
A karantén miatt nehezen tudok barátkozni,
Anyukám mindig maszkban megy vásárolni.
Ez a helyzet mindenki számára furcsa,
De az együttműködés a járvány végének a kulcsa.
A szabályok betartása mindenki számára fontos,
Remélem, az embereknek nem okoz ez gondot.
Ha egyszer vége lesz a karanténnak,
A barátaimmal játszhatok vígan.
Péter Laura 5. a
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ISKOLAI HÍREK
Rajzpályázat – kicsit másként
Élj, szeress, nevess, légy egészséges!
névvel hirdette meg a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI az iskolai
rajzpályázatát még 2020. március közepén. A koronavírus következtében kialakult tantermen kívüli, digitális oktatásra való átállás miatt a pályázatra való
felkészítés, propagálás elmaradt, viszont
tíz diákunk ennek ellenére is adott be
saját készítésű alkotást. Őket emléklappal és egy kis ajándékkal jutalmazzunk.
Terveink szerint a pályázatot 2020 októberében újra kiírjuk, és hagyományainkhoz híven kiállítással tesszük nyilvánossá a beérkezett műveket!
Czeglédi Dóra igazagtóhelyettes

Polatschek Dominik 6. a

Csesznyik Fanni 6. a

Berze Anett Lili 5. c

Kovács Alex 7. b

Vágyódunk vissza...

Kedves Naplóm!

Mint egy villámcsapás, olyan hirtelenül és váratlanul ért minket a
hír, hogy március 13-ától nem kell bejárni az iskolába a járvány miatt,
és átállunk a digitális oktatásra. Az első pár napban talán még örültünk is egy kicsit, hogy otthon maradhatunk, de ahogy teltek a napok,
egyre jobban vágyódtunk, és vágyódunk vissza az iskolapadba.
A személyes érintkezéseket felváltotta a digitális eszközök általi kapcsolattartás. Hiányoznak az osztálytársak, a tanárok, a suli. A tanulás
egy új formájába kellett beleszoknunk szinte egyik napról a másikra.
Vannak tanulók, akiknek ez könnyebben ment, és olyanok is, akiknek
ez nehézségeket okozott, de mindig van segítség, és így megoldhatók
ezek a problémák is. A tanárok folyamatosan naprakész anyagokkal segítenek minket. A különböző témákhoz kapcsolódó videók, letölthető segédanyagok segítik a feladatok megértését. Ha bármi kérdésünk
van, a pedagógusok szívesen állnak rendelkezésünkre. Tetszik például,
hogy tanulhatunk képi, videó vagy hang alapú anyagokkal, és vannak
játékos feladatok is. Úgy gondolom, hogy mára már a többségünk
belerázódott ebbe az új rendszerbe. Jó azért, ha van egy napirend, így
be tudjuk osztani a tanulásra szánt időt. Persze, mindezek mellett kell,
hogy legyen idő egy kis mozgásra, játékra, kikapcsolódásra. A szülőkkel töltött közös időtöltés nagyon fontos, mert feltölt. Nehéz időszak
ez mindenki számára, de egyszer vége lesz.
Köszönet a tanároknak, szülőknek, hogy segítenek minket, és számíthatunk rájuk. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is vigyázzon mindenki magára, és vigyázzunk egymásra! Horváth Vera 6. b

2020. 05. 08. Mihály napja.
Nem tudom mi az a koronavírus, de amit hallok az idősebbektől,
ez valamilyen járvány, és sokan már meghaltak benne. Öszintén megvallom neked, félek. Én még gyermek vagyok, tizenkét éves, rettegek,
hogy a családom közül valaki elkapja, és soha többé nem láthatom.
Nyolcan vagyunk testvérek és anyu meg apu, nagyon szeretem őket.
Leírom neked, mit csinálok egy nap. Reggel felkelek, megmosakodom, fogat mosok, megnézem a testvéreimet, hogy felkeltek-e. Közben anyu készíti a reggelit. Én bepakolok az iskolai táskába az órarend
alapján. Kimegyek a konyhába reggelizni. Közben eszembe jut, hiszen
nincs tanítás a koronavírus miatt. De tudom, hogy tőlünk nem mes�sze van a Szent József Közösségi Ház, ahol várnak bennünket, és tanulhatunk az úgynevezett távoktatás keretein belül. Én örülök neki, mert
én ha nagy leszek, heggesztő szeretnék lenni, mint István bátyám, és
találkozhatok néhány barátommal. Van, amikor tizenkettőig tanulok,
hazamegyek, megebédelek, majd megkeresem a testvéremet, és estig
játszunk az udvarban és focizunk. Estefelé édesanyám szól, hogy ideje
bejönni, megfürödni, vacsorázni és lefeküdni. Szót fogadok neki, mert
már fáradt vagyok. A testvéreim nézik a tévét, én nem merem, mert
rossz hallani a híreket. Arra gondolok az ágyban, hogy jó lenne már
rendesen iskolába járni, és a sok jó barátommal találkozni, és nem
félnék a vírus miatt.
Írta: Radics Dávid 4. b osztályos tanuló
Közzétette: Glonczi Rudolf

Iskolai olvasási kihívás – időpontváltozás!
Az Iskolai olvasási kihívás 3. fordulójának beadási határidejét 2020. május 29-re hirdettük. A fennálló járványügyi helyzet miatt azonban
bizonytalan a könyvtár kinyitásának időpontja.
Ebből kifolyólag a 3. forduló leadási határidejét módosítjuk: 2020. szeptember 4. péntekre. Így várhatóan a záróünnepségre is csak
ezutánkerülhet sor. Addig is jó olvasást kívánunk minden résztvevőnknek!
Könyvtárosok
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ISKOLAI HÍREK
Betekintés a digitális oktatás ideje alatt készült alkotásokba
A tantermen kívüli, digitális oktatás ideje alatt a vizuális kultúra és a
technikaórák sem maradnak el a heti tanórák közül. Hetente újabb és
újabb alkotások kerülnek ki az alsó tagozatos tanulók kezei közül. Az
alkotások elkészítéséhez a pedagógusok iránymutatása mellett a szülői
segítséget is meg kell említenünk, melyet ezúton is köszönünk!
Ebben a hónapban az 1. és 2. évfolyamos tanulók munkáiba engedünk betekintést néhány alkotáson keresztül, osztályonként. A képek
magukért beszélnek!
Czeglédi Dóra

Ahogy én megéltem…
Amikor kihirdették március közepén, hogy nem lesz iskola a vírus
miatt, én nagyon elszomorodtam. Tudtam, hogy beláthatatlan ideig
nem találkozhatok sem a barátaimmal, sem az osztálytársaimmal és
szinte senkivel sem. Eleinte nagyon szokatlan volt a karantén és a távoktatás is, de szépen lassan megbarátkoztam velük. A karantén azért
volt nehéz, mert nem mehettem sehova, csak az udvarra vagy esetleg
az utcára sétálni. A távoktatás pedig kezdetben azért volt nehéz, mert
nem találkozhattam személyesen a tanáraimmal, és így nehezebben
értettem meg néhány tantárgyból a tananyagot. Ha nem értem valamelyik feladatot, vagy tananyagot, akkor kérhetek segítséget bármely
tanártól. Minden tantárgyból aznap adnak fel anyagot, amikor óránk
van, és én azon a napon meg is csinálom a feladatokat és a tanulni valót. Ha a szóbelit megtanultam, tesztekkel, feladatokkal ellenőrizhetem a tudásomat. Ezek a feladatok játékosak is, és így segítik a
megértést. Persze szoktak lenni beadandók is. Ha a feladatot a munkafüzetben kell megcsinálni, akkor azt fénykép formájában tudom
továbbítani. Nagyon sok tanulóvideót is szoktunk kapni a megértés
segítése érdekében, ezek a videók nagyon hasznosak. Én a legjobban
a csütörtöki napot szoktam várni, és azon belül az első órát, ami osztályfőnöki. Azért az a kedvenc napom, mert akkor beszélünk chaten
az osztálytársainkkal és az osztályfőnökünkkel is. Ez nagyon jó dolog,
mert legalább így tudjuk tartani egymással a kapcsolatot, és segíteni is
tudunk egymásnak. Szoktunk videochaten is beszélni, ez jobb, mint
a chat. Remélem, minél előbb lehet menni iskolába, és minél előbb
Klippán Kata 6. b
lezajlik a vírus!
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ÚJ SZAKMÁK JÁSZFÉNYSZARUN
Az íjász
A bőrdíszműves
A tradicionális íjaszatot művelők
körében messze földön híres a Leheltónál megrendezett Jász Íjászverseny.
Nagy megtiszteltetés volt számomra,
hogy Tóth Norbert tiszteletbeli egyesületvezető felkérésére rendezőként
bekapcsolódhattam a rendezvény lebonyolításába. Itt találkoztam először
Cselőtei Péterrel.
Péter egy kirakodóvásárral érkezett,
ahol általa készített, rendkívül míves
történelmi íjakat és az íjászathoz kötődő felszerelési tárgyakat kínált az érdeklődő közönség számára.
Nemrégiben kellemes meglepetésként ért a hír, hogy Jászfényszarura
költözött! Bemutatkozását az alábbiakban tesszük közzé.
„Cselőtei Péter vagyok, 1967-ben születtem Budapesten. Biológia–technika szakos tanárként végeztem az egri – akkor még Ho-Si Minh – tanárképző főiskolán. Később a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen
megszereztem az MBA diplomát.
2006-ban kft.-t alapítottam, és íjászboltot nyitottam, mely a mai napig
Buda egyetlen íjászboltja, ahol íjászpálya is működik. Ekkor megszereztem az íjászoktatói oklevelet, hogy taníthassam is az íjászatot. Később létrehoztam a Csodaszarvas Sportegyesületet. Az egyesület tagjaival számos
versenyen veszünk részt országszerte az íjászat szinte minden ágában. Az
évek alatt nagyon szép eredményeket tud egyesületünk felmutatni. Az én
eddigi legjobb eredményem a 2018 augusztusában Gyulán megrendezett
Történelmi Táv Céllövő Világbajnokságon elért második helyezésem. Részt
veszünk mind a Magyar Íjászszövetség versenyein, mind az örömíjász versenyeken is.
2019-ben érlelődött meg bennem a gondolat, hogy vidéken
szeretném folytatni az életem, a
munkámat. A sok felmerülő lehetőség közül végül Jászfényszarura
esett a választásom, mert az elmúlt években itt eltöltött vásárokon, baráti találkozókon nagyon
jól éreztem magam, immár több
mint 14 éve látogatom az itteni
íjászversenyeket, rendezvényeket,
megfogott a város hangulata, és a
városban az évek alatt tapasztalt
fejlődés is nagyon látványos volt,
ami meghatározó volt számomra.
2020 januárjában tehát leköltöztem Jászfényszarura, ahová áthelyeztem cégem központját, és immár itt rendeztem be műhelyemet is. Az elmúlt évek alatt nagyon sokfajta íjat készítettem. Mint mindenki, én is a
régi sírokban talált leletek alapján csináltam meg első íjaimat. Aztán a
tapasztalat és az, hogy a mai anyagokból mi hogyan működik jobban,
egyre újabb és újabb íjtípusok kifejlesztésére ösztönzött. Ma már 6-8 olyan
íjtípust készítek, ami a mai vevők igényeit nagyjából lefedi. Az íjak mellé
természetesen csinálok hozzávaló nyílvesszőket is.
Az itteni beilleszkedésemet nagyban segíti a helyi íjászcsapat vezetője,
Tóth Norbert, akivel egyre gyakrabban beszélgetünk a jászfényszarui
íjászélet újraélesztéséről is. Az önkormányzat által fenntartott íjászpálya
hatalmas lehetőségeket ad az itteni fiataloknak a gyakorlásra, fejlődésre. Remélem, minél hamarabb be tudok kapcsolódni az itteni fiatalok
íjászoktatásába, és segíthetem őket a minél jobb eredmények elérésében.
Amennyiben bárkinek kedve támad komolyabb kihívások leküzdésére,
és szeretne részt venni olyan versenyeken, amit a Magyar Íjász Szövetség
rendez, csatlakozhat budapesti egyesületünkhöz, a Csodaszarvas Sportegyesülethez, és velünk együtt érheti el céljait, álmait.”
Sok sikert kívánunk Péternek Jászfényszarun, és bízunk abban, hogy
tevékenységével gazdagítani fogja városunk gazdasági, kulturális és társadalmi életét!
Palásthy Pál · Fotók: Cselőtei Péter Facebook-oldala

Egy régi mesterség, a bőrdíszművesség művelője Csollák Zsolt. Műhelyében kézzel készült, egyedi tervezésű
bőrcsodákat készít.
Mikor kezdtél el foglalkozni a bőrművességgel, milyen indíttatásból?
Egy kanadai idénymunka döbbentett rá, hogy mennyi mindent képes
vagyok alkotni a két kezemmel. Volt
szerencsém egy kreatív kertészeti vállalkozásban dolgozni, ahol a teraszépítéstől a kézzel faragott famunkákon
át a száraz folyó kialakításáig nagyon sokféle munkában szereztem
tapasztalatot. Előtte és utána is a vendéglátásban dolgoztam itthon.
Imádtam felszolgálónak lenni, sokáig úgy gondoltam, hogy pincérként is megyek majd nyugdíjba, de valami hiányzott. Mikor hazautaztam, megvettem az első íjamat, és a nyílvesszőtartó tegezemet magam
késztettem hozzá. Lenyűgözött a bőr és az alkotás folyamata, hogy
valami maradandót hozok létre. Közben rendszeresen lovagoltam is,
és az ahhoz szükséges felszereléseket is én készítettem, javítottam. Nagyon sokáig csak hobbi volt számomra a bőrművesség, de aztán egyre
jobban magával ragadott. Néhány éve úgy döntöttem, szakképesítést
is szerzek. Idén tavasszal pedig végre megalapítottam a saját márkámat.
Mi adja a munkád szépségét?
Szerencsés vagyok, mert szerintem rengeteg szépsége van a munkámnak. Termékeimet a tervezéstől az utolsó öltésig én készítem a saját játszóteremben, vagyis a műhelyemben, amelyet a saját terveim alapján
alakítottam ki. Hagyományos technológiával alkotok a modern kor
elvárásainak is megfelelő, egyszerű, letisztult termékeket, amelyeket
akár egy életen át viselhetnek. A jó lószerszámot kézzel varrják, így
a hosszú évek alatt mondhatom tökéletesítettem ezt a technológiát,
és a táskáimat is kizárólag kézzel készítem. A kézi varrás egyik fontos
pozitívuma, hogy rendkívül tartós.
A munkám szépsége az is, hogy mivel a műhelyemet a családi házban
alakítottam ki, munka közben a családom közelében lehetek. Mindig
részese tudok lenni a legfontosabb családi pillanatoknak. Ott vagyok,
ha az egyik kislányomnak például „csak apa kötheti fel a haját,” vagy
a másiknak segíteni kell egy bőr baba hátizsák készítésében. Olyankor
mindent félreteszek, és csak a gyerekekre koncentrálok.
Milyen típusú bőrből készülnek a munkáid?
Kétgyermekes édesapaként rendkívül fontos számomra a fenntarthatóság, éppen ezért kizárólag a vegyszermentes, növényi cserzéssel kikészített, teljes értékű marhabőrrel dolgozom, amely a létező legjobb
minőségű és legdrágább marhabőr a piacon. A növényi cserzés onnan
kapta a nevét, hogy ennél az eljárásnál növényi kivonatokkal készítik
ki a bőrt, például rebarbaragyökérből vagy tölgyfakéregből készült kivonattal. Ez a fajta cserzés hosszú hónapokat és szakképzett mesterembert igényel. Kevés dolog van a világon, amely az idő előrehaladtával
egyre szebb lesz. A növényi cserzett marhabőr ilyen, ahogy múlik az
idő gyönyörű patinája lesz.
Munkáid kézzel készülnek. Mennyi idő egy-egy darab elkészítése?
Egyedi projektek esetében egy közös konzultációval kezdődik a
munka, amelynek során a megrendelő elképzelései alapján egy
rajzot készítek a leendő termékről. Ezután jön a szabásminta
szerkesztése. Értelemszerűen egy
egyedi projekt hosszabb ideig
készül, mint egy olyan termék,
amelynek a szabásmintáját csak
lekapom a polcról, de általánosságban azt mondhatom, hogy
hosszú napokat töltök a termékkel, mire az olyan formát ölt,
amilyennek megálmodtam.
Földvári Edit · Fotó: Csollák Zsolt Facebook- és weboldala
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Ifjú versíróink
Folytatva a helyi versírók bemutatását
most két ifjút szólaltatunk meg.
Névjegy: Agócs Zsuzsanna
Született:
1986. 02. 22.
5. osztályos korától
járt
Jászfényszarun iskolába. Jászfényszarun él, de a
munkahelye az égbolt. 9 éve dolgozik
légiutaskísérőként.
Kb. 200-250 verset
írt.
Publikáció: Csak szív kell című (FÉBE
2003.) verseskötetben jelent meg 9 verse.
Hobbi: fotózás, kézműves dekorációk készítése.
„Általános iskolás koromtól kezdve humán
beállítottságú voltam. Pusztamonostorra jártam iskolába, mert édesanyám fodrászüzlete ott
volt. Tanító nénim, Gerőcs Mária terelgetett,
vers- és prózamondó versenyeken vettem részt,
rendezvényeken szavaltam. Akkoriban kezdtem
verseket írni. Nagyné Basa Márta tanárnőt is
nagyon szerettem, ő motivált tovább, de valahogy ez középiskolás koromban megszakadt.
Ritkán, néha kérésre írtam újabb verseket.
Mostanában néha, ha jön egy fuvallat, papírra
vetem gondolataim, de inkább csak magamnak
írok az érzéseimről bármilyen témában.”
Névjegy: Dobák Dániel
Született:
1989. 08. 24.
Jászfényszarun él,
és itt járt iskolába.
Szakácsnak tanult,
de sosem művelte.
A gödöllői Learban
dolgozik 10 éve,
mint operátor. Kb.
170 verset írt, és
jónéhány spirituális témájú írást tett közzé.
A Facebookon publikál. Egy munkahelyi rendezvényen már más is hallhatta versét. Sokrétű zenét hallgat. Fogékony a lelki és szellemi
természetű dolgok iránt. Szeret futni.
„Középiskolás koromban lázadó rockerként
zenekart akartunk alapítani, és zeneszöveget
kezdtem írni. Innen az indíttatás. Pár év múlva a lázadást felváltotta a vers. Az életszemléletemmel együtt a téma is változott. Az utóbbi
években önmagam fejtegetem. Belső vívódásaim, önmagamra találásaim remélem másoknak
is támpontot adhatnak az útkeresésben. Érzelmileg nagyon hamar kötődöm, ezért a plátói
időszakban megélt kapcsolatokból születtek meg
az eddigi legszebb szerelemes verseim. Hiszem,
hogy az élet minden pillanatát meg kell élni,
ezért annak élményét örökítem meg. Figyelem
a világot, és ébresztő gondolatokat igyekszem
megfogalmazni. Az ihlet határozza meg a versírás intenzitását. Leginkább a belső sugallatra
hallgatok, nemigen kérem ki más véleményét
alkotásaimról, de csak azt közlöm, amivel eléKatinka
gedett vagyok.”

Agócs Zsuzsanna:
Virághabos április
Habos rózsaszín virágba borult április
Méhraj lepte illatos vadalma ágak
Megnyíló felhőfátyolból
előbújik a tavaszi nap
S hívja elő legszebb színeit az áprilisnak.
Langymelegen olvad az aranyhíd a tó tükrére
Fodrozva terít rá fátylat a tavaszi szellő
Földpárna melegéből elővillanó
napszín repcemező
Méhek hangjától lesz életteli, zengő.
Nyárfa pamacsok festik fehérre az utcát.
Hordja, fújja a szél, húzza vonja,
lassú táncot jár.
Vakít a nap aranya, szórja sugarait szerte,
Míg lopva végül leplet húz rá az áprilisi este.

Agócs Zsuzsanna:
Repülnék
Más lett most az égbolt, elcsendesedett
Ragyogó madarak, földre kényszerültetek.
Nem rajzoltok sejtelmes jeleket az égre,
Szomorúan vártok egy szebb új reményre.
Az ki lelke volt a vasmadaraknak,
Csüggedve vágyik szállni újra a napba.
Figyeli a kopár, üres égboltot
S emlékezik szívében, mennyire szép volt ott.
Mindig más, színek, felhők, fények,
Morajló, villámló, tomboló tünemények.
Játszottunk a nappal, bújócskáztunk vele,
Számoltunk csillagot szerte mindenfele.
Sok ezer méter választ most el onnan,
Szívünk most földön jár,
mégis mindig ott van.
Nem nyugodhat addig, míg újra égbe szállhat
Szárnyán egy száguldó csodás vasmadárnak.
Csibe volt nekünk mind, törékeny kismadár
Mi dacolva a széllel csak repülésre vár.
Csibe marad mind, törékeny kismadár
Felzúgnak majd újra s nem lesz több határ.

Dobák Dániel:
Ecsetvonás
Mondd, miért kelsz fel?
Minden új nap reggelén
Mondd, mi a cél, mi lennél?
Miért boldogan tennél

Mondd merre mész tovább?
Látod-e, hol vagy most?
Mi az mit létre hívnál?
S mi a szó miben bíznál?
Nézz a tükörbe mélyen,
Látod-e szemed fényét?
Látod a tüzet, mi benned él?
Bízva bízik, hisz, s remél
Tán számtalan hely,
S megannyi út vár még rád
Számtalan lélek, számtalan élet
Kikkel együtt élsz sok csodát
A hangot, mi téged szólít, jól figyeld
S becsüld a jelent, utad kell itt leld
Benned a jel, ott a fény
Ott van a Föld, s ott az ég
Sok ezer csillag, irányt mutat
Indulj el hát, járd az utat
S ha úgy érzed, tévúton jársz
S egy pillanatra meg kell állj
Nézz magadba, lásd nem vagy egyedül
S, hogy minden mi kell, ott van legbelül
Minden válasz, régtől benned él
Benned volt, s örökké benned ég
Tápláld a lángot, mi az igazság fénye
Nyisd hát ki szemed, s lásd magad végre

Dobák Dániel:
Láss csodát
Egy ecsetvonással, bár meg lehetne tenni
Emberek szívéből gyűlölséget eltüntetni
A sötétséget végképp eltörölni
S örök fénnyel tündökölni
Dühös szavak, miket falakon látok
Fájó szívvel gondolok rátok,
Rátok kik még nem értitek
S létetek mérgezve élitek
Fertőzve hamis igazságtól
S nem léptek ki szobájából
Ego, s büszkeség nem nyit ablakot
Hogy vártok így szebb holnapot?
Hát nem látjátok, hogy a világ szenved?
Tenni ellene lenne-e kedved?
Kezd azzal, hogy pár dolgot helyre raksz
S mi előre nem visz, nemet mondasz

Mit mondd a hang, mi belülről szólít?
Mi az mit szíved vággyal bódít?

Dobd el haragod, hisz pusztít téged
Hagyd el dühödet mi szívet mérgez
Kedves, s együttérző légy mindenkivel
Járj tiszta fejjel, s nyitott szívvel

Hol van a híd, merre az út?
Mondd mi volt rég, s merre az új?
Mi az mit meglelnél, s elérnél?
S ez életben otthonként megélnél

Gyűlölséges szavak helyett
Fessen képet a Szeretet
Minden szívben legyen béke
A vakság korának legyen vége
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Digitális Iglice
Koronavírus! Napjainkat sűrűn átszövő,
átformáló betegség, mely gyökereiben változtatta meg az emberek mindennapjait,
életét. Nem történt ez másként az Iglice
Gyermeknéptánc Együttes gyermek és
felnőtt csoportjainál sem, hisz az eddigi
mindennapos frontális próbatermi oktatás
egyik napról a másikra megszűnt. Eltűnt
az a jóleső érzés, ahogy gyermek és felnőtt
egyaránt jókedvűen lépett be a táncórára,
és elfelejtve a mindennapok gondját búját,
kikapcsolva a külvilágot, csak a társakra,
barátokra koncentrálva, közösen mozogva
táncolta ki magából a feszültséget, és játékkal, könnyed szórakozással
sajátította el a néptánc alapjait.
Bár a közösségi munka megszűnt, azért a közösség nem tűnt el, és
bár a közös próbatermi lét átalakult, az oktatás és a közösségi lét ápolása megmaradt. Március közepétől egy teljesen új formában, digitálisan tartjuk a kapcsolatot, és digitális anyagokkal segítjük táncosaink
fejlődését. Ez egy teljesen új helyzet mind diáknak, mind oktatónak,
sőt még a szülőknek is, hisz ilyen még nem volt, és egy egészen új
szituációban, abszolút új oktatási formával kell megbarátkoznia mindenkinek. Nehéz ez egy olyan műfajban, ahol a csoport ereje ösztö-

nöz, ahol az együttes tagjai egymást biztatják, segítik a tanulás folyamatában, és a sok együttesi program, fesztiválok, táborok, műsorok
mind-mind részei a mindennapoknak. Napjainkban a gyerekek és a
felnőttek is egyaránt online kapják az információkat, a dalokat, folklór
anyagokat és természetesen az oktatók által feltáncolt folyamatokat
is, melyeket számítógép előtt tudnak megtanulni, és ha kell, online
segítséget kérni. Sok észrevétel érkezik mind szülő, mind diák oldalról, mely azt jelzi, hogy ez a fajta oktatás sokkal nehezebb, hisz nincs
meg a folyamatos kontroll és javítás lehetősége, de legalább a kapcsolat
megmarad pedagógus és diák között, és ezáltal a csoportegység is tovább él. Nagyon sok a visszajelzés diák oldaláról, hogy a gyerekek már
alig várják, hogy újra közösen táncolhassanak, énekelhessenek, együtt
játszhassanak az Iglice nagy családjában.
Reméljük, hogy ez az időszak csak egy lábjegyzet lesz az Iglice életében, és hamarosan újra egymásnak örülve, közösen dolgozhatunk a jól
megszokott módon, és újra felvehetjük a gyönyörű viseletünket, hogy
elvarázsoljuk táncunkkal a nézőket. Ezúton szeretnénk mindenkinek
megköszönni, aki szavazatával segítette az Iglice Gyermeknéptánc
Együttest a Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi Príma díj döntőbe
jutásához, és reméljük, a jövőben is számíthatunk a segítségre, hisz a
szavazás folytatódik, most már a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Príma
díj a tét. Szavazni továbbra is az Új Néplapban megtalálható szavazóPéter Szilárd
cédulákon lehet. Köszönjük!

Ismét hazai pályán
Emlékeim visszavezetnek a múltba, egy fiatalemberhez, aki akkor
lépett először a focipályára, büszkén viselte jászfényszarui mezét. Az
edzője megbízott benne, jobbszélsős létére nagyon gyors és technikás
volt. A csapat akkor otthonában nyerni tudott, és ebben a fiatal játékosnak nagy szerepe volt. A felújított sportpályára érve a pályagondnok fogad, és készséggel útba igazít. Már hallom az utasításokat, amit
Vidák János ad a fiatal játékosoknak. Mosolyogva fogad, és invitál a
modern lelátó felé, ahová leülünk és beszélgetünk.
Hány évesen kezdted el ezt a sportot?
Igazából az iskolában kezdtem el komolyan a labdarúgást. A testnevelő tanárom javasolta a jászfényszarui sportegyesület edzőjének, Szabó Laci bácsinak, hogy foglalkozzon velem. Már tizenöt éves koromban az akkori edzőm, Horváth Tibor javaslatára bekerültem a nagy
csapatba.
Az iskola elvégzése után voltak-e vágyaid egy nagy csapathoz szerződni?
A szakmunkás iskola után még maradtam a Jászfényszaru Sportegyesületnél. Kétszer voltam gólkirály. Több nagy csapat is ajánlatot tett,
de én maradtam. Az edzőm mindig mondta: Te, fiam NB I.-ben is
megállnád a helyed.
A szüleid támogatták az elképzeléseidet?
Ők mindenben támogattak, és biztattak, hogy lépjek tovább, nagyobb csapatba játsszak. 1992-ben megnősültem, majd született két
lánygyermekem. A focit nem hagytam abba, hívott a Hatvani FC, a
jászberényi labdarúgó sportegyesület és még sorolhatnám.
A szavaidból érzek valami keserűséget.
Jászjákóhalmán megyei első helyezésért Mezőtúrral játszottunk, itt
eltörött a lábam, ami emlékezetes maradt mai napig is. Majdnem hét
hónapig nem tudtam játszani. Felépülésem után megváltozott az életem, hiszen már benne voltam a 30-as éveimben.

Ekkor döntöttem a barátaim és edzőm javaslatára, hogy elmegyek
labdarúgóedzőnek harmincöt évesen. Jászberényben a tehetséges gyerekekkel foglalkoztam, majd Jászdózsán, Valkón, Boldogon, Vácszentlászlón dolgoztam. A sikerek jöttek edzőként, egyre jobb eredményeket értünk el a tehetséges gyerekekkel. Serdülő megyei első, második és
harmadik helyezés. Nagyon jó és kellemes emlékeim vannak edzőként.
Mik a terveid, elképzeléseid a jövőt illetően?
2019 nyarán megkeresett a jászfényszarui labdarúgó szakosztály elnöke, Vitányi Szabolcs barátom, akivel annak idején együtt fociztunk,
és felajánlotta, hogy legyek a jászfényszarui ifi csapat edzője. Mondanom sem kell, nagyon nagy örömmel elvállaltam. Tervem, hogy ezeket
a fiatal sportolókat minél magasabb osztályba juttassam. Úgy látom,
vannak itt Jászfényszarun nagyon jó, tehetséges focisták, csak csiszolni
kell, mint egy gyémántot, és meglesznek a várt sikerek.
Köszönöm az interjút, és a rám fordított idődet. Sok sikert kívánok
a továbbiakban a sportpályafutásodhoz. Kép és szöveg: Glonczi Rudolf
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Kapcsolatban maradunk
– könyvtár az online térben 2.
Online beszélgetés, online játék, online tartalom, online kapcsolat.
Sokszor éreztük az utóbbi hetekben, milyen jó is lenne egy kicsit offline-nak lenni. Visszatérni a hagyományos könyvtári térbe, a hagyományos könyvtári keretek közé. Vagy mit is mondok, hiszen már ez az
online dolog is hagyományos. Vitathatatlanul működik, még akkor is,
ha hiányosságokkal küzd.
Egy újabb hónap telt el tehát zárt ajtók mögött. A lehetséges nyitásról még nincsenek hírek a cikk írásának időpontjában. (Éppen hallgatva a kormányinfót, úgy néz ki, a jövő héten se.) Az elmúlt napokban azonban egyre többször kaptuk a sürgető kérdést: Mikor nyit ki a
könyvtár? Mikor lehet már menni hozzátok?
Nem tudjuk. De az biztos, napjaink nagy részét azzal töltjük, hogy
maximálisan készek legyünk a nyitásra. Figyeljük a szakirodalmat,
a külföldi sajtót a nyitási rutinról, ki hogy csinálja, nálunk mi lesz
ebből megvalósítható? Közben sok-sok új könyvet rendeltünk már,
azokat folyamatosan dolgozzuk fel. A felhalmozódott új könyvekről a
Facebook-oldalunkon fogunk hírt adni szokásos havi album formájában, ahol természetesen majd lehet előjegyzést kérni.
Az utóbbi hetekben könyves játékokat is lebonyolítottunk online
formában. (És már kezdjük is az újabb, kétfordulós szépirodalmi
kvízünket.) Nagy örömünkre szolgált, hogy élénk érdeklődés mellett
zajlott, sok olvasónk várta estéről estére a feladatokat, illetve kérte az
újabb kihívást. Az első játékunkban aranyos, kézzel készített könyvmolyokat lehetet nyerni, aki 5 kérdésünkre saját választ adott. A nyertesek: Vágnerné Gábor Andrea, Szarka Gáborné, Szénási Mónika,
Mészárosné Dobák Ildikó, Tóth-Kollár Zsuzsanna, Matányiné Farkas
Julianna, Ormándy Györgyné, Barócsiné Kovács Zsuzsanna, Rohoska
Anikó, Bujákiné Szabó Anita, Nagyné Kiss Mária, Juhász Boglárka,
Pethő Ferencné, Szűcs Anett, Fűtő Krisztina, Földi Lajosné, Háfra
Sóti Bernadett, Virág-Luklider Enikő, Bólya Júlia, Feka Kitti, Hajdú
Krisztina, Vitayné Lukács Tímea, Rezes-Víg Erzsébet.
A 2. játékunk szintén saját könyvélményeken alapult, melyhez egy
kicsit gyakorlatiasabb gondolkodást vártunk, és akár saját szerkesztett
fotókat. Itt 3 nyertest sorsoltunk: Ormándy Györgynét, Nagyné Kiss
Máriát és Háfra Sóti Bernadettet. Jutalmuk egy-egy könyv, amit nyitás
után vehetnek át.
A játékok során több mint 150 könyvélmény került felszínre, rég
nem olvasott kedvencek, olyan újdonságok, melyekről sosem hallottunk. Szuper érzés volt a személyes élményeket, választásokat olvasni.
Sokkal közelebb érezzük immár az olvasóinkat a játékok után. Jó érzés,
hogy a vírusidőszak nem szakította meg a velük való kapcsolatot, sőt
bizonyos szempontból erősítette azt.
Sok mindenre jó tehát ez a kibertér. De jó lenne, ha már nemcsak
ez lenne.
A könyvtár olvasók nélkül féllábú ember, de ha erősebben fogalmazunk: halott. A könyvek azért születnek, hogy olvassák őket. A történetek ott várakoznak a polcokon, a feldolgozó asztalon. Olvasókra
várnak!
Amíg ez a helyzet fennáll, sajnos látogatókat nem fogadhatunk.
Viszont folytatjuk online tevékenységeinket, ajánljuk a válogatott
kulturális programokat, játékokat hirdetünk, kérdésekre válaszolunk,
segítünk kutatni, célzott tartalmakat gyártunk.
Nagy Ildikó könyvtáros
Tartsunk ki! 

Anyakönyvi hírek – ÁPRILIS
SZÜLETTEK: Szántai–Kis Attila (Sárközi Krisztina), Tóth Zsombor (Zsólyomi Nikolett), Mészáros Dominik Alex (Bodor Alexandra),
Turjányi Marcell (Dobák Szilvia), Rafael Márkus (Lakatos Martina),
Tamus Mirkó Bertalan (Kecskeméti Hajnalka).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kapui Martina és Gajdics László
Roland, Vas Annamária és Ézsiás Barnabás, Molnár Andrea és Nagy
Tamás.
ELHUNYTAK: Balogh István (69), Buzás Istvánné Kiss Katalin
(77), Ocskó-Sós Miklósné Nagy Judit (74), Pál Béla (96), Pál Ignác
(77), Sándor Ilona (87), Turú Istvánné Árok Erzsébet Katalin (74),
Varga Gáborné Radics Kamilla (48). Az adatok tájékoztató jellegűek.

Új könyvek várják nyitáskor
az olvasókat
Az elmúlt lassan 3 hónapban közel 200 könyvvel gyarapodott a könyvtár állománya. A könyvekre előjegyzést
is felveszünk, a könyvtár
Facebook-oldalán albumokba rendezve találják meg
azokat, a kiválasztott könyv
alatt lehet jelezni a kérést.
A teljesség igénye nélkül az
alábbi kötetek kerültek beszerzésre:
Felnőtteknek:
· Penelope Ward, Vi Keeland: Szívtipró pilóta
- Renée Rosen: Egy nyár New Yorkban
· Sarina Bowen: Bittersweet
· Mark Sullivan: A skarlát ég alatt
· Gutman Bea (szerk.):
Otthonról hoztuk – Családi mintáink és a párkapcsolatok
· Bereményi Géza: Magyar Copperfield
· Madeline Miller: Akhilleusz dala
· Meghan March: Kísértés-sorozat
· Thomas Harris: Hannibál ébredése
· Michael Connelly: Éjszakai műszak
· Ane Riel: Fenyőgyanta
· Rhys Bowen:A toszkán gyermek
· Susan Mallery: Kisvárosi társkeresők
· Daniel Cole: Végjáték – Rongybaba 3.
· Stephen King: Tortúra
· Caroline Bernard: Frida Kahlo és az élet színei
· Barbara Taylor Bradford: Cavendon titka
· Jorn Lier Horst: Vadászkutyák
· Brigitte Riebe: Csodás idők – Berlin nővérei 2.
· Budai Lotti: Édes lázadás
· Deborah Harkness: A boszorkányok elveszett könyve
· Sal Endre: Mi, magyarok – 51 hihetetlen történet a nagyvilágból
· Fábián Janka: A könyvárus lány
· Krysten Ritter: Tábortűz
· Lisa Unger: Halottakkal suttogó
· Frear Caz: Gyilkos kis hazugságok
· Egon Schmidt: Trillió dolláros coach
· Náray Tamás: Utolsó reggeli Párizsban
Gyerekeknek, kamaszoknak:
· Keress, találj, mesélj! – erdei nagy böngésző
· A kukás – Tudod, mit csinál? 3.
· Marvel Studios – Képes útmutató
· Dorci, a legkisebb óvodás
· Disney Jégvarázs: Együtt sikerülhet
· Tengeri állatok- Mit? Miért? Hogyan?
· Oviba megyek!
· A kuflik és a máshogyoszkóp
· Kutyapajtik – 5 perces Disney mesék
· Szép álmokat, viharkocsik!
· Jakab cumija
· Egy kisállatrendelő hétköznapjai
· Stephanie Garber: Caraval
· Tökmagok sorozat több kötete
· Tanaz Bhathena: A girl like that
· Anna Todd: Miután összecsaptunk
· Kelly Barnhill: A lány, aki holdfényt ivott
· Királyforrás-sorozat
· Jay Mclean: Kick, push
· Holly Back: Kulcsra zárt szív
· Kyra Dittmann: Dark Horse Mountain

Nagy Ildikó könyvtáros
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Hírek az Idősek Otthonából
Otthonunk lakói tartalmas, aktív életet éltek, mielőtt beköltöztek hozzánk. Szeretnénk Önöknek néhány lakót bemutatni,
hogy lássák, milyen változatos életutak találkoznak nálunk.
A mostani lapszámban Csontos István és Kovács Imre történetét ismerhetik meg.
Csontos István 1931. augusztus 16-án született Dévaványán,
egy parasztcsalád 6.,
legfiatalabb gyermekeként. A fiatalokat korán bevonták a munkába, 6 évesen már
disznókat őrzött Pista
bácsi. Az iskolában 6
osztályt járt a munkavégzés mellett. 15-16
évesen már nehezebb
feladatokat is végzett
a gazdaságban (aratás,
kapálás, kaszálás).
Egyik bátyja 1954ben
jászfényszarui
lányt vett feleségül. Itt,
a lakodalomban ismerkedett meg jövendőbeli feleségével. Első látásra megtetszett neki
a koszorúslány, akivel
Csontos István
párba állították. Ez a
vonzalom viszonzásra
talált a szép, fiatal lánynál, és fél év múlva megtartották az esküvőt. Így került Pista bácsi Jászfényszarura. Közös életük kezdetén részes földművelést vállalt a mezőgazdaságban, napszámba
járt. Két év múlva megszületett a kislánya, Terike. 1960-ban a
helyi termelőszövetkezet megalakulásakor beállt tagnak. Kezdetben fogatos kocsis volt, de dolgozott a növénytermesztésben
is. Majd belépett az építőbrigádba, ahol hosszú éveket töltött.
Bár iskolában nem tanulta a kőműves szakmát, a gyakorlatban
jól elsajátította. Településünkön több házat is felépített.
A testvérétől családi disznótorokon elleste a disznóvágás fortélyait, és telente sok családnál vágott disznót és henteskedett.
Aktív, felnőtt életében szinte nem volt olyan nap, ami nem
munkával telt. A nyugdíjas évek beköszönte után sajnos felesége egészségi állapota megromlott, egyre több segítségre szorult.
Átvette felesége helyett a háztartás vezetését, majd az ápolásából is egyre nagyobb részt vállalt. Felesége halála után egy évig
egyedül élt, de a magányt nagyon nehezen viselte. 2015-ben
költözött az Idősek Otthonába, ahol idős napjait is tevékenyen
tölti. Szívesen társasjátékozik, kártyázik, részt vesz a foglalkozásokon. Az utóbbi évek legnagyobb öröme számára, hogy másfél évvel ezelőtt megszületett egyetlen unokája kisfia, és immár
boldog dédpapa.
Pista bácsi élete, munkaszeretete és kitartása példaértékű
mindannyiunk számára.
Kovács Imre református családban született, 1949. január
24-én Egerben, a Minaret melletti szülőotthonban. Apukája
kéményseprőként, anyukája női szabóként dolgozott. Imre 2
éves volt, mikor édesapját Jászberénybe vezényelték dolgozni,
így a család ott telepedett le. Az óvoda egy sarokra volt tőlük, és
Imre egyedül járt oviba, mert a szülei dolgoztak. Egyszer elveszítette a homokozóban a lakáskulcsát is, nagy felfordulás lett
belőle. A Bercsényi úti általános iskolában végezte el a nyolc
osztályt, és már itt láthatóvá vált, hogy kivételes a matematika

és fizika tudása. Középiskolás éveit a Lehel Vezér Gimnáziumban töltötte, ahol az Arany Dániel középiskolai matematika
versenyen megyei első és országos 18. helyet szerzett. Ezután
Székesfehérvárra került, ahol természetesen matematika és fizika szakos tanárnak tanult. A diplomája átvételéhez egy olajipari
technikumban kellett tanítania, ahol már - mai szóval - fejvadászok álltak érte sorban, hogy megszerezzék maguknak. Így
miután tanári diplomáját megkapta, az olajkutatás elektromos
módszerének továbbfejlesztésén dolgozott évekig. Munkája során bejárta az egész országot. 1974-ben megnősült, egy hatvani lányt vett feleségül,
így Hatvanba költöztek
az anyósához. Egy barátja
unszolására hajógépésznek
állt, ami három hónapot
jelentett a tengeren, és három hónapig otthon volt.
11 és fél évig hajózott. A
munkájával nagyon jól
keresett, így családi házat épített Hatvanban.
Miután gyerekkorában a
nagypapájától megtanulta
a kovácsmesterség minden
csínját, egy melléképületet is felhúzott, ahol kovácsműhelyt rendezett be
magának. Szabadidejében
itt dolgozott. Időközben
megszületett a kislánya.
Felesége segítségével kéKovács Imre
sőbb a vasútnál helyezkedett el. Ám házassága
megsínylette a hajón töltött éveket, kapcsolatuk megromlott,
és elvált a feleségétől. A válása után a vasutat is otthagyta, és
a mezőgazdaságban vállalt munkát nyugdíjazásáig. Egészsége
közben megromlott, komoly műtéten esett át. Ekkor döntött
úgy, hogy beadja jelentkezését az otthonunkba. Imre nyugdíjazása után sem hagyta pihenni tanári vénáját, számtalan gyereknek segített matematika és fizika érettségire felkészülni.
Az otthonban Imre nagyon népszerű. Mindig segít az idősebbeknek, udvarias, előzékeny. Szeret sakkozni, kérés nélkül
segít az udvart rendben tartani, locsol, söpröget, havat lapátol.
A hölgyek előtt nyitja az ajtót, szívesen szaval verseket, segíti a
közösséget.

Szépkorú
köszöntése
A járványügyi helyzetre tekintettel Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszony
nevében a Gondozási
Központ dolgozói köszöntötték Rubint Kálmánné Gyetvai Mária
90 éves szépkorú lakosunkat.
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Utcaneveink nyomában (12. rész)
Damjanich út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén
megtalálható: C3–D3–D2 között)
Az ősi utca feltehetően már a 18. század elején is létezett. Az 1791-es idősebb Bedekovich
Lőrinc féle térképen is megtalálható. Egykor ez
a fontos út vezetett az Ószőlőbe. Erre utal az
1854-es kataszteri térképen fennmaradt neve is:
„Öreg Szöllő utca”. Feltehetően az 1920-as évektől kapta az utca északi része a ma is használt
nevét. Ezzel a Damjanich út az egyik olyan ritka
utcanév, amit nem neveztek át. Az utca névadója
Damjanich János (1804–1849) délvidéki szerb
katonacsaládból származott. 1847-ben kötött házasságot Csernovics
Emíliával. Damjanich János maga is a katonai hivatást választotta, és
magát magyarnak tartotta, ezért is állt 1848-ban a magyar szabadságharc ügye mellé. Tehetségét jelzi, hogy Damjanich minden ütközetet
és csatát megnyert. A városunkhoz is kapcsolható 1849-es dicsőséges
tavaszi hadjáratban is meghatározó volt a szerepe. Rátermettsége miatt
a katonai ranglétrán gyorsan haladt előre, így a honvéd vezérőrnagyi
rangot is elérte. Katonái bálványozták. A szabadságharc leverése után
Damjanich János is az aradi várbörtönbe került, ahol 1849. október
6-án a többi 12 vértanúval együtt utolsó előttiként akasztották fel.
Utolsó szavai ezek voltak: „Azt gondoltam, én leszek az utolsó, mert a
csatában mindig az első voltam. Szegény Emíliám! Éljen a haza!”
Deák Ferenc utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén
megtalálható: E1–E2 között)
Az utcát 1974-ben nyitották meg az egykori
Ószőlő területéből, és ekkor kapta elnevezését
is. Deák Ferenc (1803–1876) dunántúli nemesi
családban született. Jogi tanulmányokat végzett,
és Zala vármegyében viselt hivatalokat. 1833-tól
részt vett a legtöbb reformországgyűlésen, ahol
ellenzékiként küzdött a magyar ügyekért. 1848ban az első felelős magyar kormány igazságügyi
minisztere volt. A szabadságharc leverése után
az 1850-es évektől a magyar ellenzék egyik legmeghatározóbb vezéralakja volt. Nevéhez fűződik a passzív ellenállás
(a közügyektől való távolmaradás) politikája. 1865-től a magyar uralkodóval történő megegyezést sürgette. Deák Ferencnek köszönhető a
Ferenc Józseffel történt kiegyezés, amire 1867-ben került sor. Létrejött
az Osztrák–Magyar Monarchia, és Magyarország életében egy új, békés és összességében fejlődő korszakot hozott. 1867-től viszont Deák
Ferenc visszavonult a közügyektől. A személye iránti kiemelkedő tiszteletet jól jelzi, hogy ma is így emlegetjük a „haza bölcse”. Ravatalánál
Erzsébet királyné (Sissi) is személyesen megjelent. A korábbi ezüst 200
forintoson, illetve a ma használt 20000 forintoson is rajta szerepel a
portréja.
Déryné utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: E2)
Az utcát 1974-ben nyitották meg az egykori
Ószőlő területéből, és Rajk Lászlóról nevezték
el. Rajk László (1909–1949) kommunista politikus bel-, majd külügyminiszter volt. 2013ban az utca új nevét Déryné Széppataki Rózáról
kapta (1793–1872). Déryné Jászberényben született Schekenbach Rozália néven, hiszen édesapja, a német származású Schekenbach József, a
város egyik patikusa volt. Édesanyja Ridl Anna
– szintén német származású – volt. Szülőháza és az egykori patika helyén áll ma az OTP Bank fiókja. Dérynére itt emléktábla emlékeztet,
illetve az utcát is róla nevezték el. A kis „patyikás Rózsi” – ahogy Jászberényben nevezték – viszont már fiatalon Pestre került, hogy németül
tanulhasson. Itt ismerkedett meg a színészettel. 1810-ben a magyar
színtársulathoz szegődött, és itt magyarosította a nevét Széppatakira.
1813-ban összeházasodott Déry Istvánnal, aki szintén színész volt. Bár
innentől fogva Dérynéként emlegették, de boldogtalan házasságuk
miatt Róza hosszú ideig külön élt férjétől. A pesti társulat megszűnte
után vándorszínész is volt. A kolozsvári társulattal színészi és operaénekesi pályája is emelkedni kezdett. Színészi játéka több szép kor-

szakot is megélt, de az 1840-es évekre már a kritikusok egyre inkább
bírálták. 1847-ben visszavonult, és visszatért férjéhez. Déryné utoljára
1868-ban szerepelt színpadon. 1872-ben Miskolcon halt meg, és ott
is temették el. A híres primadonnára emlékeztet többek között a Herendi Porcelángyár híres Déryné porcelánszobra, illetve az 1951-ben
elkészített Déryné című film is. (megtekinthető itt: https://videa.hu/
videok/film-animacio/deryne.avi-YoNtn9AkULP8dTXf )
Dr. Farkas Kristóf Vince
Képek címei és forrásai:
· ismeretlen magyar festő: Damjanich János
http://tudorinda.blogspot.com/2010/10/az-aradi-tizenharom.html
· ismeretlen magyar festő: Deák Ferenc https://pinteraukcioshaz.hu/deakferenc-portreja-2
· Khollmann Károly metszete: Déryné Széppataki Róza
https://nagyasszonyok.blog.hu/2017/02/24/egy_emancipalt_no_aki_
kolduskent_halt_meg_deryne_szeppataki_roza

Értéktári érdekesség
– Egy díszes BIRTOKLEVÉL

A Városi Értéktárban maradt fenn ez a 75 éves díszes okirat, amelyet
abban az időben országosan ezrével állítottak ki. A nyomdai nyomtatványt központilag készítették, és helyben töltötték ki a Földigénylő
Bizottságok. Jászfényszarun a Községi Földigénylő Bizottság elnökének Dányi Jánost választották meg, akinek saját kezű aláírását a lap
alján láthatjuk. Az okirat konkrétan azt tartalmazza, hogy „Jászfényszaru községben Virágoshalom dűlőben 199 kiosztási szám alatt felvett három /3/ kat. hold 1000 négyszögöl kiterjedésű föld ingatlant
id. Görbe Sándor Jászfényszaru lakos birtokába adja. (…) Kelt Jászfényszaru, 1945. április hó 28. Nagy Imre földmívelésügyi miniszter”
Az iratot a minisztérium bélyegzőjével látták el.
„A földreform az ország csaknem minden községét érintette. A megművelt területeknek 34.8%-a került felosztásra, mintegy 650 ezer személy
között.” (Forrás: Föld- és területrendezés 2., Agrárvilági fordulatok, magyar reformok/Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula/2010)
Kép és szöveg: Tóth Tibor
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MÁJUS 6. – A JÁSZKUN
ÖNMEGVÁLTÁS EMLÉKNAPJA

„[...]Idegen királyunk szolgaságra adott.
Nyakunkra jármot tett nem kívánt hatalom,
De mint Krisztus Úr minket, koponya rögön
Megváltva lelkeinket s kölykünknek jövőt.
Maga ura lett, ki korábban már az volt,
Saját Kapitányunk adta s vette a szót[...]”
Gaál Áron: Jász Himnusz
2014-ben 277 szavazattal, egyhangúlag elfogadott határozatban május 6-át, a jászkun hármas kerület önmegváltását, a redempciót lehetővé
tevő diploma aláírásának napját emléknappá nyilvánította az országgyűlés.
A határozat „tisztelettel adózik azon jászkun polgárok előtt, akik – a
magyar történelemben példátlan módon – szabadságukat 580 ezer rhénes
aranyforintért vásárolták vissza”. A parlament azt is kinyilvánította, hogy
támogatja olyan megemlékezések szervezését, amelyek a jászok és kunok
ősi szülőföldszeretetével, szabadságszeretetével és öntudatával kapcsolatosak. A redempció mind a mai napig élénken él a helyi emlékezetben,
és központi eleme a jászkun identitásnak.
Ezen a napon emlékezünk arra, hogy 1745-ben a jászok és a kunok
területeik visszavásárlásával visszaszerezték a vendégnépeket megillető
szabadságjogaikat, amiket még IV. Béla király garantált nekik.
A tatárjárás után a kihalt alföldi területekre betelepülő kunok és jászok
területi autonómiáját 1702-ben Lipót császár számolta fel, amikor földjeiket eladta a Német Lovagrendnek. A jászok és a kunok 1745-ben saját
pénzükön visszavásárolták a területüket. Ekkor, 1745. május 6-án újra
kiváltságlevelet kaptak.
1745. július 12-én több előkelő vendég, a jászkun vezetők és óriási tömeg részvételével zajlott ünnepség közepette hirdették ki Jászberényben
a Mária Terézia által kiadott redempciós oklevelet. A Nagyboldogas�szony-templomban tartott ünnepi szentmisén Jászapáti szülötte, Rusvai
Lőrinc ferences atya tartott prédikációt. A beszéd később nyomtatásban
is megjelent Jubileum a Nemes Jászság és Kunság örvendetes esztendeje,
mellyben a választott nemzet, szent nemzetség, megváltott nép régen
váltatott (…) újonnan váltatott címmel. Már a címlap is utalt a kettős megváltás tényére. Először „régi nemes attyok hív vitéz vérével, Isten,
Boldogasszony, felséges királyink kegyelmével”, másodszor pedig „régi atyák
fiai pénzével, fegyverével, Isten után két Mária kegyelmével”. A középkori kiváltságok megszerzését tehát őseik katonai szolgálata segítette, míg
másodszor a megváltásért fizetett ötszázezer forint és Isten után a Boldogságos Szűz Mária és Mária Terézia kegyelméből. A kétszeri megváltást a későbbi jászkun hagyomány is fenntartotta, mivel úgy tartották,
hogy egyszer Jézus, másodszor a redempció váltotta meg a jászokat és a
kunokat.
A Jászkunság redempcióval visszaszerzett kiváltságai és a területi autonómia az 1876. évi közigazgatási reformokig maradtak érvényben.
A redempció a Jászság, Kiskunság és Nagykunság közös helyi identitásának központi eleme mind a mai napig, ahogy a helybeli redemptus
családok továbbra is számontartják őseik részvételét a megváltakozásban. Számos régi-új hagyomány tartja életben a redempció emlékezetét,
mint az időről időre megrendezett jász és kun világtalálkozók, a Jászkunság történetét kutatók tudományos konferenciasorozata, a kerületi
kapitányválasztások ünnepségei és élénk, a hagyományokat őrző civil
egyesületi élet.
Felhasznált irodalom: www.kormany.hu; Mihalik Béla Vilmos: A kétszer megváltott nép – 275 éve történt a jászkun redempció; https://btk.
mta.hu/ismerettar/evfordulok/1452-a-ketszer-megvaltott-nep-275-evetortent-a-jaszkun-redempcio Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros
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Itthon tanulunk,
itthonról dolgozunk
– napjaink a koronavírus idején
A cikk megjelenésekor már három hónapja, hogy hirtelen megváltozott szinte minden körülöttünk, az addig megszokott életünk teljesen
átalakult, s az elképzelhetetlen dolgok valósággá váltak.
A híradások egyre sűrűbben adtak tájékoztatást az európai koronavírus
helyzetről, illetve a munkahelyemen is olyan intézkedéseket hoztak, ami
csak megerősítette sejtésem, itt valami komoly dologról van szó. Egy
nagy irodaépületben dolgozom, így már februárban óránként jöttek a
kilincseket fertőtleníteni, a kézmosó- és fertőtlenítőszer a mosdókban
folyamatosan rendelkezésre állt, a helyes kézmosást bemutató ábrák kíséretében.
A liftek használatát mellőznünk kellett, megbeszéléseinket lehetőség
szerint videókonferenciákon kellett bonyolítani, és a kézfogást felváltotta minden esetben a mosollyal történő üdvözlés. Március elején pedig néhány óra alatt megszületett a döntés: visszavonásig a kollégáknak
otthoni munkavégzést rendeltek el. Pontosan 10 hete, hogy egy péntek
délután egy laptoppal és egy nőnapi cserepes virággal elindultam Budapestről haza Jászfényszarura, hogy home office-ban dolgozzak.
Sem én, sem a munkahelyem nem volt felkészülve arra, hogy tartósan, hosszabb időn keresztül, a személyes kapcsolatok mellőzésével kell
mindent megoldanunk. Egy hétig egyedül voltam itthon, a kezdeti nehézségeket legyőzve végeztem a munkám. Úgy éreztem, nem vagyok
hatékony, hogy szétfolynak a napok, s azon kaptam magam, hogy több
órája nem álltam fel a számítógéptől. Közben folyamatosan néztem a
híreket, s vártam, mikor jelentik be, hogy az iskolák is bezárnak. Hét
nap elteltével otthonunk már tanteremként is funkcionált. Az első közös
hét, mondhatom, emberpróbáló volt.
Tudjuk, hogy a digitális oktatásra sem a gyerekek, sem a pedagógusok,
sem a tananyagok nem álltak készen. A tanároknak szinte azonnal kellett a semmiből varázsolni valami működésképeset. Gimnazista lányunk
annyi csatornán, olyan sok feladatot kapott, hogy az első időszakban
nehéz volt tartani a lépést. Az alsó tagozatos gyerekünk azon kevesek
közé tartozik, akinek nincs telefonja vagy más informatikai eszköze, jelen időszakban is felügyelet mellett ül a számítógépnél, ha épp olyan
házi feladat érkezik. Az ő haladását is segíteni kellett.
Összeegyeztetni, hogy a munkám tudjam végezni, az iskolai feladatok
készen legyenek, s mindennap legyen főtt étel és többszöri étkezés, nemcsak a gyerekek számára, de nekünk is feladta a leckét. A bizonytalanság,
aggódás a szülőkért, az egészségügyben dolgozó régi kollégáimért, és a
hírekben megjelenő esetszámok is nyomasztóan hatottak. Gyorsan rájöttem az első hét tanulságaiból, hogy napirendet kell kialakítanunk,
s hogy a híreket lehetőség szerint naponta csak kétszer nézzem meg.
Mindezek bevezetésével, illetve azzal, hogy a munkáltatóm a 14 éven
aluli gyermeket nevelő szülőkre külön intézkedést hozott, már elviselhetőbbé vált az itthoni lét. A munkahelyi intézkedés nagyon gyorsan
követte az iskolai bezárásokat: törzsidőben telefonon és e-mailben elérhetőnek kell lennem, de szabadon oszthatom be, a nap mely időszakában végzem el a munkám.
Mielőtt a gyerekek felébrednek, számomra már akkor elkezdődik a
munkaidő: e-maileket olvasok, vagy olyan feladatot veszek elő, amihez
csend kell és fokozott koncentráció. Legkésőbb 8 órakor a gyerekeknek
is elindul a nap, 9 órakor pedig a tanulás. A nagylány tanul egyedül, a
kicsire sem panaszkodhatom. Megnézzük közösen, hogy milyen feladatokat kapott, s egyedül kezdi azok megoldását. Ha elakad, kérdése van,
jön és kérdez. A matematika feladatoknál viszont igényli, hogy folyamatosan jelen legyek, megerősítsem, javítsam, segítsek. Szívesen végzi a
mozgásos feladatokat, ha a YouTube-on érkezik az útmutatás.
Azt is tudja, ha be van zárva az irodának kinevezett hálószoba ajtaja,
akkor nem jöhet be, hiszen videókonferencián éppen megbeszélés zajlik.
Persze nagy örömmel vette, amikor egy bejelentkezés alkalmával beszélhetett anya kollégáival, akik abban a pillanatban éppen Érdről vagy
Sződligetről jelentkeztek be.
Én magam is meglepődtem, hogy gyerekeink milyen jól alkalmazkodtak a mindenki számára szokatlan helyzethez. Ennyi idő elteltével sem
várják az iskolát, bár van, ami azért a suliból is hiányzik, többnyire a
barátok, s a tanító néni. Néhány napja már az utcabeli gyerekekkel is
beszélgetnek, s már az is öröm volt számukra, hogy elsétálhattak egy
fagyiért.
(folytatás a 18. oldalon)
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Fényszarui középiskolások, 2008 – Mi történt velük azóta?
Városunk lapja a közeljövőben fogja ünnepelni 30. jubileumát, 1990
júliusában jelent meg az első nyomdai szám. Kihasználva a vírus okozta fogságot, mert a „minden kárból van valami haszon” mondás nálam
is érvényes, így lett időm az újság tematikus feldolgozására, ami régi
álmom volt, de a vírus válthatja valóra, ha rám nem „mászik”. Jelenleg
2012 októberében járok, 650 ezer leütés, 92 ezer szó, 9,4 ezer sor,
220 oldal. Közel ennyi van még hátra, mert egyre vastagabb egy-egy
havi példány. A feldolgozás során találkoztam
2008 májusában megjelent „Fényszarui középiskolások sikerei” címmel készült riportommal.
Az akkori középiskolások közel azonos korúk
az újsággal. Számomra és valószínű az olvasók
számára is érdekes lenne, mi történt velük az
elmúlt 12 évben. ABC sorrendben most az
első villáminterjú kérdéseit Barócsi Józsefnek
teszem fel, aki akkor a Liska József Erősáramú
Szakközépiskola diákja volt.
A középiskola után milyen tanulmányt folytattál?
A középiskola után maradtam a Liska József Erősáramú SZKI-ban,
és elvégeztem az Automatizálási technikusi szakot. Aztán Budapesten,
az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki karán tanultam
tovább. Itt Épület és közműautomatika szakirányon végeztem.
A szerzett képesítés alapján helyezkedtél-e el, mikor és hol?
Az egyetem alatt a tanulmányaimhoz szükséges anyagiak előteremtéséért üzletvezetőként dolgoztam a Fellini Római kultúrbisztróban.
Az utolsó egyetemi évemben felvettek a gödöllői ELMŰ Szolgáltató
Kft.-hez. Villamosmérnöki pályámat itt kezdtem el. Innen 2 év után
a szintén gödöllői székhelyű Penta Kft.-hez mentem át, ahol jelenleg
is dolgozom.
A szerzett elméleti tudást hogyan kamatoztattad a gyakorlati életben, milyen eredményeket értél már el?
Amire nagyon büszke vagyok, az a felsőzsolcai 20 MW-os naperőmű, ami az építése idején a legnagyobb volt az országban. Most talán a
2. legnagyobb. Ennek a teljes kivitelezését egy építőmérnök kollégámmal felügyeltük, koordináltuk.
Ezután az elmúlt évben Jászberényben a Holló András utca, Déryné
utca, a Fürdő utcában egy teljesen új parkoló, valamint a polgármes-

teri hivatal udvarának teljes átépítését irányítottam építésvezetőként.
Milyen szakmai kihívással találkoztál eddig?
Szakmai kihívás mindig van, keresem is folyton, mert így nem lesz
unalmas a munkavégzés. A naperőmű ilyen volt. Ezért a munkáért
jöttem a Penta Kft.-hez, ahol 43 ha-on, 74.000 db napelem panelt
építettünk be.
Az elkövetkező 10 évre, illetve évekre milyen szakmai célt tűztél ki?
Pár hónapon belül szeretném megszerezni a felelős műszaki vezetői,
illetve néhány éven belül a műszaki ellenőri szakképesítést.
Hogyan állsz a családalapítással?
Rajta vagyok a dolgon.
Miként valósítod meg a szabadidő hasznos eltöltését?
A versenytáncot egy bokaszalag-szakadás, illetve a koromból adódóan is, abbahagytam. Az így felszabadult időmet továbbra is aktívan
töltöm. A hegyekbe járok biciklizni, túrázni, a Margit-szigetre futni,
illetve ha az időjárás engedi, a Dunára kajakozni. Sajnos a koncertek
idén elmaradnak, pedig néha esténként az is jó kikapcsolódás szokott
lenni.
Milyennek látod városunk fejlődését?
Nagyon büszke vagyok Jászfényszarura, a városvezetésre. Mindig jó
szívvel említem, hogy hol születtem, hol nőttem fel. Szeretek szüleimhez ide hazajárni.
Mi tenné még teljesebbé az itt élők életét?
Ezt a városvezetés pontosan tudja. Ez látszik is abból, hogy évről évre
egyre jobban fejlődik és szépül a település.
A koronavírus elmúltával mit értékelsz át a mindennapokban az
előző időszakhoz képest?
A természet, a bolygónk értékeinek védelme nagyon lényeges. Oda
kell rá figyelnünk, mert itt élünk, és jövőnket befolyásolja. Látjuk,
mennyire meghatározóvá vált saját egészségünk állapota. Fontosnak
tartom, hogy minél magasabb színvonalú legyen a megelőző és gyógyító tevékenység, melyre egyre több pénzt kell fordítani társadalmi és
egyéni szenten egyaránt.
Köszönöm a válaszaidat. Tudom, Budapesten élsz, ott van lakásod,
de egyszer hátha hazahúz a szíved, és itthon vagy a közelben is találsz
kihívásra való és megoldandó feladatokat.
Tóth Tibor · Fotó: Barócsi József

(folytatás a 17. oldalról)
A férjem volt itthon betegszabadságon, felváltva dolgozott és szabadságát töltötte, jelenleg pedig reggelente újra beleveti magát a munka
világába. Itthon tartózkodása idején rengeteg elmaradt dolgot sikerült
megcsinálnia, s néhány napon átvállalta tőlem a főzést is (milyen sokat
is haladtam aznap a munkahelyi feladataimmal). S oly sok év után újra
van konyhakertünk, hála neki.
A tíz hét alatt sok mindenben megváltozott az életünk, új helyzetekbe sodródtunk, s több mindent tanultunk.
Megtapasztaltuk, milyen aggódni, mert nem mehetünk orvoshoz,
s telefonon kell segítséget kérni. Megtanultuk, hogy a többnapos kenyeret is meg lehet enni, s a gyors ebéd elkészítéséhez időnként kell
némi kreativitás. Bebizonyosodott egy munkahelyi felmérés kapcsán,
hogy jól és hatékonyan működik az otthoni munkavégzés. Megerősítést nyert, hogy most is számíthatunk egymásra a kollégáimmal. Megtanultam, hogy a tudatos tervezésnek most kiemelt, fontos szerepe
van. Ötleteim felhasználásra kerültek a munkahelyi home office videó
elkészítésében. Megírtam életem első versét.
Természetesen sok minden hiányzik. A legjobban talán a szülőkkel,
rokonokkal való érintkezés. A munkahelyi és baráti személyes találkozások. A színjátszótársak, a próbák, az elmaradt előadások. A színház,
a koncertek. Az, hogy szabadon, maszk és „félelem” nélkül éljük a
mindennapjainkat.
De annyi mindenért hálás vagyok: Nem csak vasárnap ebédelünk
együtt. Minden reggel én ébreszthetem a gyerekeim. Eleget alszom.
Megspóroltam napi több órás utazást. Van munkám, amit itthonról
tudok végezni, ezáltal kapok fizetést. A férjemmel csak egyszer vitatkoztunk. Van számítógépünk, amin a gyerekek tudnak tanulni. A gyerekeim nem írni és olvasni kell megtanítanom.

Kertes házban lakunk. Mindenkinek van saját kuckója, így a tanulásban, munkában nem zavarjuk egymást. A kollégáim most is felhívnak, hogy elújságolják bánatukat vagy örömüket, számítanak rám.
A családom szereti a főztömet. Még mindig meg tudjuk nevettetni
egymást. Gyakran megölelnek a gyerekeim.
Lehet, hogy ezek apró dolgok, számomra viszont fontosak, s ezek
teszik vidámmá a hétköznapjaim. Átérzem mindazok gondját, akik
jelenleg munkahelyük elvesztésével, megélhetésük bizonytalanná válásával kell, hogy megküzdjenek. Nagyszerű dolognak tartom azokat a
kezdeményezéseket, ahol a bajba jutott embereknek próbálnak segíteni. Mindenkit arra buzdítok, hogy lehetőségeikhez mérten segítsenek,
ha tudnak. Az internet tele van ilyen esetekkel, történetekkel, s ha
csak pár ezer forinttal támogatnak nehéz helyzetbe került embereket,
csoportokat, higgyék el, jó érzés fogja Önöket is átjárni. A tudat, hogy
ismeretlenül, névtelenül, viszonzást nem várva segítettünk, megerősít bennünket abban, hogy jó érzés adni, s reménykedjünk abban,
mi nem kerülünk soha hasonló helyzetbe. S természetesen nem csak
pénzzel lehet segíteni, örömet szerezni. Hívják fel telefonon olyan rokonukat, ismerősüket, akik egyedül élnek, vagy rakjanak le két virágpalántát az egyik utcabeli lakó háza elé, esetleg küldjenek egy jól sikerült receptet a Facebookon az egyik munkatársuknak! Biztosan örülni
fognak. Ők is, Önök is.
Remélem és hiszem, hogy a vírus utáni életünk nem lesz ugyanaz,
mint előtte volt: hogy tanulunk a jelenlegi helyzetből, hogy fontosabbá válnak emberi kapcsolataink, hogy észrevesszük az apró szépségeket
és örömöket, s jobban becsüljük mindazokat, akik a nehéz időkben
is a mi biztonságunk érdekében dolgoztak, cselekedtek. Ugye mind
jobbak leszünk egy kicsit?
Magyar Krisztina
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NÉPFŐISKOLAI HÍREK
A korábban meghirdetett, az első és második negyedévre tervezett népfőiskolai programok megvalósítása – kiállítások, díjazások, műhelymunkák, helyi termékek piaca – tekintettel a kialakult helyzetre, módosulnak. A felhívásokra érkezett alkotásokat,
pályaműveket köszönjük, s kérjük a türelmüket a bemutatásukhoz – előzetesként virtuális kiállításokat tervezünk. Kérjük kedves
olvasóinkat, kísérjék figyelemmel a közösségi médián közzétett
híreinket.
KORHATÁRTALAN AKADÉMIA
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság egy
éven át a „Korhatártalan Akadémia – Bedekovich
hagyományok és innováció Jászfényszarun és térségében“ projekt keretében szervezte programjait.
2019 őszén beadásra került a záró beszámoló és kifizetési kérelem, amelyre 2020. áprilisban érkezett
visszajelzés. A tájékoztatás szerint a korlátozások
miatt helyszíni ellenőrzésre később kerülhet sor, így a projektzárás elfogadására is később lehet számítani.
BEDEKOVICH TÁRLATOK
Idősebb komori Bedekovich Lőrinc munkásságát virtuális kiállítás keretében is bemutatjuk a népfőiskola közösségi oldalán.
A Madárlesen a Jászságban című fotókiállítás Kunhegyes, Kecskemét, Nagyvárad helyszíneinek egyeztetése folyamatban van, addig is
néhány képpel, tárlatkísérő szöveggel kerül bemutatásra.
A Gyökereink kiállítási anyag válogatása 15 év után ismét megtekinthető a Szent Erzsébet Közösségi Házban, Jászfényszarun. A tárlat
képeiből válogatva virtuális kiállítás keretében is megemlékezünk a
„Gyökereink – Jászfényszaru a Duflex Fotográfiai Stúdió szemével”
című könyvbemutatóról és a fotókiállításról. Az eseményre 2004. november 19-én került sor.
GYERMEKRAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT
A Bedekovich-emlékévhez kötődően a népfőiskolai társaság gyermekrajz- és fotópályázatot hirdetett ÉLETTÉR-KÉP 2020 címen. A
felhívás megjelent a decemberi lapszámban, olvasható a népfőiskola
honlapján – www.bedekovich.hu . A beérkezett pályaművek online
értékelésre kerültek. Az alkotások díjazásáról, a kiállítás időpontjáról a
későbbiekben értesítjük az érintetteket.
RÉGIMÓDI TÖRTÉNET – Felhívás családtörténeti anyagok
gyűjtésére
A Jászfényszaruhoz kötődő régi fényképeket s annak történetét,
amely egy-egy eseményt megörökítve a családról, a közösségről szól –
jelenleg digitalizáljuk. Célunk a településtörténeti gyűjtemény gazdagítása egy családtörténeti kiállítással. A kiállítás várható időpontjáról a
későbbiekben értesítjük az érdeklődőket.
MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG
A Magyar Népfőiskolai Társaság tavaszra tervezett programjai (előző
lapszámunkban közzé tett események tervei) később kerülnek megvalósításra. Az elnökség szeretne folyamatosan kapcsolatot tartani
az MNT tagszervezeteivel. Ennek ma, a karanténba zárt országban
egyetlen módja van: e-mailben jelentkeznek az elnökség és a tanácsadó
testület tagjai, hetente küldenek levelet a tagság számára, amelyeket
folyamatosan közzé teszünk a Bedekovich Népfőiskola Facebookoldalán. Kérjük, kísérjék figyelemmel.
MŰHELYMUNKÁK
Az Értékőrzők Műhelye tematikus programok (Hunnia csipke készítése 6 alkalommal, „Fay-inn” családi vállalkozás, kézműves szappankészítés) megvalósítása után virtuális téren tevékenykedünk.
További javaslat előkészítésén dolgozunk a megyei értéktárba történő felvételéhez.
Több hónapos gyűjtőmunkát követően JÁSZFÉNYSZARU TÖRTÉNELMI ARCKÉPCSARNOKA címmel egy bemutató sorozat,
kiadvány előkészítésén dolgozunk. Jelenleg 20 személy került kiválasztásra, akikről folyamatosan bemutató anyagot közlünk. A feltáró munkák eredményeként bővülhet a bemutatásra kerülők száma.
A kiválasztott személyek Jászfényszaru híres szülöttei, hosszú ideig
lakói, akik már nincsenek közöttünk, de akikre a tevékenységük révén mi, jászfényszarusiak joggal büszkék lehetünk. S hogy kik is ők?
Részben már olvashattunk is róluk dr. Farkas Kristóf Vince, dr. Kiss

Dávid Sándor írásaiból, vagy a városi könyvtár helytörténeti blogján.
Bízunk abban, hogy a kutatásaink eredménye hozzájárul örökségünk
megismeréséhez, s a kedves olvasó is kedvet kap egy kis helytörténeti
kutatáshoz, virtuális (és valóságos) kiránduláshoz. A következő lapszámokban az alábbi személyeket mutatjuk be: AKANTISZ VIKTOR, ID. KOMORI BEDEKOVICH LŐRINC, IFJ. KOMORI
BEDEKOVICH LŐRINC, FÁBRY DEZSŐ, DR. GERGELY ZOLTÁN, KISS A. FERDINÁND, DR. KISS A. FERENC, KISS JÓZSEF, LANGÓ NÁNDOR, LÁSZLÓVÁRI MARGIT, MARÓTI
ISTVÁN, VEREBÉLYI MARZSÓ IMRE, MIRKOVSZKY GÉZA,
PALÓCZ SÁNDOR, PENCZNER PÁL, RAJCHER ENDRE,
SERESS IMRE, SZAKÁCS JÓZSEFNÉ MÉSZÁROS MAGDOLNA, SZABÓ VENCEL, TÖRÖK LŐRINC.
HÁZASPÁROK ÚTJA
Három éve már, hogy felejthetetlen családi napon vettünk részt. A
Balaton-felvidéki hegyek aljában a Schönstatt-központ munkatársainak meghívására a népfőiskolai társaság és az egyházközség tagjainak
delegációjaként jubileumi napon vettünk részt. Akkor, július 1-jén
múlt tíz éve, hogy Bíró László püspök Óbudaváron megáldotta a
Schönstatt-központ mellett kialakított, tizenöt állomásos Házaspárok
útját. A jubileumi családnapon Pál Feri atya előadása után több százan
járták-elmélkedték végig az utat. S az idén, nem volt véletlen, hogy
egy budapesti konferencián ismét találkoztunk a programfelelőssel,
Karikó Évával. Az élet bölcsőjének, a házasságnak útján virtuálisan
haladunk végig, bemutatva azt, s egyben elmélkedésre, kirándulásra
invitálva az olvasót. Kérjük, tartsanak velünk.
KÖZÖSSÉGI OLDALAINK
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Facebook közösségi oldalán folyamatosan láthatóak a népfőiskolai események. Az aktuális információkat feltöltjük a „Heted hét határon … nyári tábor” és
„Korhatártalan Akadémia – Iker2 Jászfényszaru” csoportokba. A „Manóműhely Jászfényszaru” Facebook-csoport munkájához a felületre is
feltöltjük a kisgyermekes családoknak javasolt ötleteket (köszönjük az
adminisztrátori hozzáférést is). Mindezeket az előző évi projekttevékenység folytatásaként is tesszük. A népfőiskolai és magán közösségi
oldalakon megosztjuk mindazt az ismeretet, tudást, amelyhez mi is
hozzájutottunk – s ezért is tettük nyitottá a Korhatártalan Akadémia
Facebook-csoportunkat – kérjük, hasznosítsák, adják tovább ismerőseiknek, köszönjük, hogy figyelemmel kísérik, kedveléssel, megosztással népszerűsítik oldalainkat. Hitvallásunk, amelyet még a kezdetekben megfogalmaztunk: „A mai Magyarországon a népfőiskola nem
csupán egy a felnőttneveléssel foglalkozó intézményforma, nemcsak egy
célorientált közösség, hanem a demokrácia műhelye … a Társaság azzal
az elhivatottsággal jött létre, hogy segítse a helyi közösségek szerveződését,
teret biztosítson a művelődéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz.”
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság köszönettel kéri minden tagját, hogy az aktuális elérhetőségeit (levélcím, telefon, e-mail)
szíveskedjen eljuttatni az info@bedekovich.hu címre, sms-ben vagy a
közösségi média messenger üzenetén (aktív Facebook-oldalak: Korhatártalan Akadémia; Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság; Kovács
Béláné Pető Magdolna). A címlista frissítése az éves közgyűlés „virtuális megtartása” miatt vált aktuálissá.
Kovács Béla – Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

SZÓLJUNK HÁT ELEINKRŐL
„… azért csak Róvja fel a kapufélfájára, hogy el ne felejtse …”
(Fazekas Mihály: Lúdas Matyi)
JÁSZFÉNYSZARU TÖRTÉNELMI ARCKÉPCSARNOKA
A cikk szerzői (is) arra vállalkoztak, hogy Jászfényszaru híres szülötteiről információkat gyűjtsenek és közreadjanak. Eleinkről keveset
tudunk, s egy-egy kapcsolódó cikk, tanulmány olvasásakor rácsodálkozunk – itt járnak közöttünk az utódok, akiknek az őseire büszkék
lehetünk. E cikkben – a tartalmi korlátok és egy-egy már megjelent
igényes írás miatt – rövid időutazásra hívjuk az olvasót a mérföldkövekre helyezve a hangsúlyt. A későbbiekben tervezünk egy bővebb,
(folytatás a 20. oldalon)
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let tiszteletbeli táblabírójának választotta. A földmérő negyven év
munkája után 1819. végén nyugdíjba vonult. Hivatalát fia, ifjabb
Bedekovich Lőrinc vette át, aki rövid ideig a Hármas Kerület majd a
Jászság mérnöke volt. Az id. Bedekovcih nyugdíjas évei alatt is tovább
dolgozott, önszorgalomból új térképeket készített, illetve a fia által
készített másolatokat hitelesítette. Örök nyugalomra Jászfényszarun
helyezték. Dr. Farkas Kristóf Vince kutatásának köszönhetően egyre
bővül a tudásunk, írásaiban gazdag ismeretanyagot találunk.
Forrás: http://www.bedekovich.hu/oldal/id-bedekovich-lorinc
IFJ. KOMORI BEDEKOVICH LŐRINC
Ifj. Bedekovich Lőrinc (Jászfényszaru, 1788. augusztus 8. – Jászfényszaru, 1857. október 2.) Jászkun kerületi másodföldmérő, Jász kerületi földmérő. A Jászkun Hármas Kerületnél dolgozott második földmérőként annak 1820-as megszűnéséig, majd a Jász Kerület mérnöki
hivatalát töltötte be 1848-ig. Ezen hivatalában tovább folytatta apja
munkáját, töltések, hidak, utak építése és javítása kapcsán. A mérnök
a Jászság területén jelentős településrendezést is végzett, így például
Jászladányon, Jászfényszarun és Jászberényben is több új utcát jelölt
ki, illetve korszerűsített. Jászberényben az ő tervei nyomán alakult ki
a ma is meglévő Főtér (ma Lehel vezér tér). Jászfényszaru városházájának tervezésében 1825 és 1827 között ifjabb Bedekovich Lőrinc is
részt vett, valamint a nevéhez fűződik Jászberény 1825-ös teljes (illetve
a megvalósításra szánható pénz hiányában a későbbi részleges) rendezési terve is. Munkásságának máig is látható emléke Jászberényben a
városháza épülete (a tér felőli része), illetve a Rozália kápolna. Ifjabb
Bedekovich Lőrinc hosszú pályafutását életének hetvenedik évében
1857. október 2-án fejezte be Jászfényszarun. Dr. Farkas Kristóf Vince feltáró kutatásának köszönhetően egyre gazdagabb ismeretanyaggal
ismerkedhetünk meg.
Forrás: http://www.bedekovich.hu/oldal/ifj-bedekovich-lorinc
E rövid tanulmány a teljesség igénye nélkül, de a helyi, jászfényszarusi
vonatkozású értékek feltárásának céljával készült. Az írásokban az élet
a maga természetes medrében folyik, jön a múltból, lüktet a jelenben
és tart a jövő felé. Témái Jászfényszaru múltjából köszönnek ránk –
több lapszámon át utazásra hívjuk az olvasót. Kötnek a gyökereink,
akkor is, ha az élet másfelé vezette utunkat, s így a hazán belül van
nekünk még egy „idehaza” is. A múltunkkal együtt itthon vagyunk
otthon.
Közreadta: Kovács Béláné Pető Magdolna, Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Id. Bedekovich tervei alapján készült az eredetileg kilenclyukú Zádor-híd

Községháza 1910 körül. Archív képeslap

Fotó: Danis János

(folytatás a 19. oldalról)
hiánypótló tanulmányt készíteni – szerzőtársakat megkeresve –,
amelyben olvasmányos formában, a múltról mesélve, sorba rendezve
a fontos és kevéssé fontos, ám kétségtelenül érdekes, tudni érdemes
kategóriába tartozó dolgokról is számot adunk.
S most álljon itt azok jelképes arcképe, akik a tudomány, építészet,
művészet tárgyi, szellemi javaival értékeket, örökséget hagytak ránk
jászfényszarusiakra, és akikre méltán lehetünk büszkék – akkor is, ha
az élet másfelé vezette útjukat. „Hogy dicső eleink nyomain járni taníthassunk…”
AKANTISZ VIKTOR
(Jászfényszaru, 1864. december 6. – Budapest, 1943.
október 21.) A jászfényszarui
festő, író és bibliográfust a
korvinák stílusában festett
miniatűr akvarelljei tették
képzőművészként ismertté.
Gimnáziumi tanulmányait
Jászberényben, a Lehel Vezér Gimnáziumban végezte. Később jogi és
bölcsészeti egyetemi tanulmányokat Budapesten folytatott. Külföldi
tanulmányok után 1919 őszén a Magyar Nemzeti Múzeum könyvművészeti előadója lett, ahol 1929-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott.
Hosszabb ideig mint író és grafikusművész tartotta fenn magát. Több
cikke jelent meg a Természettudományi Közlönyben és az Új Időkben, névtelen regényfordításait pedig budapesti napilapok közölték.
Todoreszku Gyula, akit gróf Széchényi Ferenc és gróf Apponyi Sándor
adománya után az Országos Széchényi Könyvtár, a nemzet könyvtárának harmadik legnagyobb adományozójaként tartanak számon, köteteinek egy részét kora legjelesebb könyvművészeivel – mások mellett
a neves polihisztorral, Akantisz Viktorral – köttette bőrbe, bársonyba,
pergamenbe. Míves munkái ma is megtekinthetőek. Különös egyéniség, autodidakta és ezermester, író, bibliográfus, grafikus, festő,
könyvrestaurátor és könyvkötő volt. Jóformán egész Nyugat-Európát bejárta, s a nyugati világnyelveket többé-kevésbé elsajátította. Az
Országos Széchényi Könyvtár a művészt ma is kiemelkedő könyvrestaurátoraként tartja számon.
Forrás: https://www.eke.hu/sites/default/files/csatolmanyok/hirek/2016/
pnyme.pdf ; http://real.mtak.hu/75308/1/080.2017.66.2.9.pdf;
Horvát Pál, az Országos Széchényi Könyvtár könyvrestaurátora
Restaurátor elődeink 1880-1960-ig címmel tartott előadásában többek között Akantisz Viktor munkásságába nyerhettünk bepillantást:
https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/a_restauralas_multja_jelene_es_
jovoje_a_magyar_nemzeti_leveltarban_0
ID. KOMORI BEDEKOVICH LŐRINC
Id. komori Bedekovich Lőrinc (Jászapáti, 1751. augusztus 8. –
Jászfényszaru, 1823. november 23.): Nemesi családban született
Jászapátin, majd 1782-ben Jászfényszarun telepedett le feleségével,
Pruzsinszky Erzsébettel, itt születtek gyermekei is. A Jászkun Kerület
első földmérő és vízépítő mérnökét hivatala Jászberényhez kötötte,
de munkája többségét Jászfényszarun végezte. Az ő nevéhez fűződik
a Zagyva–Tarna völgyében, a Jászkunság területén az ősmocsarak,
vadvizek elleni védekezés, vízrendezés s az árvízmentesítési munkálatok megkezdése, a Zagyva és a Tarna folyók szabályozása, mocsarak
lecsapolása, csatornák, gátak építése. Nevéhez kötődik a Mirhó-gát,
a József-csatorna és a Zádor híd építése. A Jászkun Hármas Kerü-

Ifj. Bedekovich terve alapján készült a városháza Jászfényszarun
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Rendkívüli helyzetben – Diplomahangverseny a városházán
Fekete Csillát sokan ismerjük, hiszen volt olyan időszak az életében,
amikor nem múlt el úgy városi rendezvény, hogy ne szerepelt volna.
Verset mondott, énekelt, táncolt, az utóbbi időben már többször zongorázott. Én a FÉBE honismereti táborában mint kislányt ismertem
meg. Legalább hat táborban találkoztunk, később több FÉBE programon is közreműködött. Május 12-én Csilla diplomahangversenyén
vehettem részt, melyre a rendkívüli járványhelyzet miatt a Városháza
dísztermében került sor.

Az utóbbi időben kevesebbet hallottunk rólad. Szólnál tanulmányaidról?
Még itthon kezdtem el zongorát tanulni, Pető Edina kezei alatt,
majd Budapesten Szerencsés Mártánál, Cegléden pedig mostani tanárom korábbi növendéke, Szombati Julianna tanított. Ő volt az, aki
segített felvételiznem Szegedre, mélyen tisztelt professzorunkhoz, dr.
Kerek Ferenchez. Most már négy éve ő egyengeti az utamat, természetesen kisebb hullámvölgyekkel, de végtelen türelemmel és odaadással
segített a felkészülésemben. A tanár úr maga pedig egy rendkívül nagy
tudású és intellektuális ember, ha valakit példaképként említhetnék,
biztosan ő lenne az.
Milyen alapokkal indultál neki a főiskolai tanulmányoknak?
Középiskolában volt egy páli fordulásom, miszerint színész szeretnék
lenni, ezért otthagytam a konzervatóriumot, és dráma szakon folytattam tanulmányaim. Anya noszogatására a zongorát nem hagytam
abba, ami később nagy hasznomra vált, mikor mégis a zene felé fordultam ismét. Viszont az a két év rendkívüli módon rányomta bélyegét a zongoratechnikámra. Sajnos az egyetemi éveim első felét ezeknek
javítására kellett szánnunk.
Minden kárból van haszon, ha nincs járvány, akkor hol lett volna
a diplomavizsga hangverseny? Biztosan kevesebben hallhatunk volna
helyiek, mint így.
Eredetileg Szegeden lett volna megtartva a diplomahangverseny,
mint minden más hallgatónak is, a karunk előadótermében, ami pár
száz férőhelyes lehet. Egyszerűen imádjuk az ottani zongorát, egy
kicsit még bánt, hogy nem azon játszhattam. Terveimben szerepelt
meghívni a kicsit tágabb családot, minden korábbi zongoratanárom,
néhány számomra kedves tanár és diák ismerőst. Azonban, ha már így
alakult, hogy itthon kell a felvételt megejtenem, hálás vagyok, amiért a Polgármesteri Hivatal, annak vezetői és dolgozói lehetővé tették
számomra, hogy ott, ünnepi keretek között tarthassam meg. Azért is
hálás vagyok, hogy ennyien eljöttek meghallgatni.
A vizsgahangverseny előadás menetéről, követelményeiről is szólnál?
Egy diplomaműsor eredeti hossza 40-45 perc, amely többsége egyé-

ni mű, illetve egy kamaramű, melyet legalább ketten, vagy még többen játszanak. Az én partnerem egy rendkívül érzékeny játékú oboista
volt, sajnálom, hogy a műsorunk le lett fújva. A mostani helyzetre való
tekintettel a diplomák műsorát csökkentették 20-25 percre. Emiatt
két művet ki kellett húznunk a listából, és még így is hosszabb maradt
a műsor, mint kellett volna. Ennél kevesebbet azonban nem voltam
hajlandó játszani, ezt a professzorom is megértette és elfogadta. A diplomaműsor három korstílus műveit követeli meg, én a barokkot, a
romantikát és az impresszionizmust választottam. A műsorom nagy
részét én választottam, amit direkt módon nem, azt a professzorom
ajánlásával és közreműködésével, közösen választottuk.
Azok kedvéért, akik nem lehettek jelen konkrétan milyen műveket
zongoráztál?
J. S. Bach: C-moll francia szvit; Edward Grieg: Op. 7-es e-moll szonáta I. tétel; Liszt Ferenc: Szerelmi álmok No. 3; Claude Debussy: Az
elsüllyedt katedrális és a Minstrels.
Mikor tudod meg a vizsga eredményét és kapod meg a diplomádat?
A vizsga eredményét feltehetőleg egy bő hónap múlva tudjuk meg. A
diplomám pedig még várat magára, mivel a következő évemben kezdem csak el a gyakorlati oktatást és a disszertációt is.
Egy szakasz hamarosan lezárul az életedben, hogyan tovább? Jövőbeni tervek?
Bár még mindig van egy év hátra, a terveket már alaposan kiszőttem.
Az irányt Franciaország felé veszem, és hangszerészetet fogok tanulni.
A célom az, hogy a hangszerészettel és hangszertanítással egymást kiegészítve tudjak dolgozni, a saját időm beosztásával.
Gondolom, gyakran jössz haza Fényszarura. Ha elmúlik a járványhelyzet, többen is szívesen részt vennének egy Csilla, avagy „nagylány
a zongorál” esten. Szívesen tennél eleget egy ilyen meghívásnak?
Ha a közönség igényt tart ilyesmire, nagyon szívesen játszanék esteken, bár valószínűleg nem vállalnék nagyon hosszú műsort.
A hangverseny végén sok-sok taps után polgármesterünk, Mártika
megjegyezte, hogy volt kitől örökölni a zene szeretetét, hiszen az édesapja is zenél. További sikereket kívánunk a gyakorlati oktatáshoz és a
Tóth Tibor · Fotó: Tanczikó-Ruis Beatrix
disszertációhoz.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Karantén pillanatok című videó- és fotópályázatát
július 1-ig meghosszabbítottuk!
Várjuk a pályaműveket!
Bővebb információ
honlapunkon és facebook oldalunkon!

Emlékezés
Emlékezés

NAGY ISTVÁN
halálának 23. évfordulójára
és felesége,

RUSAI ILONA

halálának 15. évfordulójára.
Emlékezés

NAGY TIBOR

halálának 10. évfordulójára.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak árnyak, napok, évek.”
Szeretteik
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In Memoriam
Fodor István Ferenc
Jászságért díjas helytörténész
1949–2020

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS,
EMLÉKEZÉS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága szerettünk,

BUZÁS ISTVÁNNÉ

temetési szertartásán megjelentek,
sírjára számtalan koszorút, virágot hoztak, küldtek.
Köszönjük a rengeteg részvétnyilvánítást,
mellyel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Emlékezünk Édesapánk,

TANCZIKÓ FERENC
halálának 1. évfordulójára és Édesanyánk,

Az utolsó személyes találkozásunk az elmúlt év december 28-án,
Jászjákóhalmán a Gazdakör épületében megrendezett Jászságért díjasok 15. találkozóján történt. Márciusra még megszervezte, és meghívót küldött a Jászsági Honismereti Egylet jánoshidai ülésére, melyet
2003-ban ő kezdeményezett, hozott létre, és azóta ő vezetett. A kialakult járvány miatt a találkozót nem tartották meg. Később kaptuk a
szomorú hírt, hogy április 23-án tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Életének több mint kétharmadát a köz javára, a Jászságra, az itt élőkre szentelte. A Jászság határain túl is közismert és elismert személyiség
volt. Munkásságának sokrétűségét, elismeréseinek sokaságát nincs lehetőség az újság hasábjain felsorolni. A legfontosabbnak tartom, hogy
egy ember életművéből mi marad az utókor számára az emlékezeten
túl, ami tudjuk, véges. Büszke volt szülőhelyére, hiszen bizonyította,
Jászjákóhalma a Jászság közepe. Nagyra becsülte az elődök munkáját,
hogy a település volt országgyűlési választókerületi központ, volt gimnáziuma és sok híres szülötte. Az elődök megbecsülését szolgálta az
általa kezdeményezett és megvalósított személyeknek, eseményeknek
megörökítése emléktáblákon, rendezvényeken.
Írásainak nagyobbik része szintén ezt a célt szolgálta: megőrizni a
múltat a jelennek és a jövőnek. Nevéhez fűződnek könyvek, több a
Jászságot érintve is, de a Jászjákóhalmi Füzetek, Fodor Pista kiskönyvtára, melynek költségét is sok esetben maga fedezte.
Az életfogytig tartó tanulás is megvalósult nála, munka mellet folyamatosan képezte magát, 49 évesen szerzett egyetemi diplomát. Óriási
lexikális tudása volt, kevesen tudtuk, hogy ezt a rejtvényfejtésnek is
köszönhette, rendszeresen országos versenyeken vett részt, még ebben
az évben is, és jelentős sikereket ért el.
Kisebb lélegzetű írásaival folyóiratokban is maradandót alkotott,
ironikus, humoros véleményét Durbints sógor monogrammal olvashattuk a Redemptio újság lapjain.
Közéleti munkássága is páratlan a maga nevében, közel 40 évig vezette a Horváth Péter honismereti szakkört, 10 évig elnökként fogta
össze a Gubicz András Gazdakört. A honismeret területén megyei és
országos szakmai grémiumokban meghatározó személyiségként dolgozott.
A rendszerváltáskor háromszor választották meg szülőhelyén polgármesternek. Nevéhez fűződik a rendszerváltó polgármesterek, a Jászságért díjasok évenkénti találkozójának megszervezése, megtartása.
Tevékenységét minden időszakban elismerték, számtalan kitüntetésben részesült. Legbüszkébb az általa jászok „Nobel-díjának” nevezett
Jászságért díjra volt, melyet 2000-ben kapott meg. 2019-ben augusztus 20-a alkalmából a köztársasági elnök által adományozott Magyar
Ezüst Érdemkereszt kitüntetés birtokosa lett.
Tisztelői május 21-én római katolikus szertartás keretében búcsúztak Tőle, Hortiné Dr. Bathó Edit etnográfus, a Jász Múzeum igazgatója, Jászságért Díjas idézte fel gyászbeszédében munkáságát, majd
elkísérték utolsó útjára a jászjákóhalmi temetőbe.
A személyét ismerő fényszaruiak, a Jászság díjasok, a Jászsági Honismereti Egylet tagjai nevében búcsúzom. Pista, nyugodj békében, Isten
legyen veled, nem feledünk!
Tóth Tibor · Fotó: Kormánykitüntetésekor 2019. Szoljon. hu

FEHÉR KLÁRA

halálának 12. évfordulójára.
„A halott, akit szerettünk, nem olyan emlék, amely árnyékot vetne
ránk, élőkre, hanem fényes, szelíd és ragyogó.” (Szabó Magda)
Szerető családjuk
Emlékezés

BUKÓ PÉTER

halálának 1. évfordulójára.
„Lelked remélem, békére talált,
Te már a mennyből vigyázol ránk.”
Szerető családod
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

PÁL IGNÁC

temetésén velünk voltak,
akár személyesen, akár lélekben,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja
Emlékezés

PENCZNER MIKLÓS
1927–2018

halálának 2. évfordulójára.
„Pihenj, te drága szív, mely megszűntél dobogni.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Tudom, hogy már nem jössz vissza soha,
Tudom jól, hogy nem létezik csoda.
Nézem fényképed, de nem tudom elfeledni,
Hogy véget ért, drága életed.”
Feleséged és szerető családod
Emlékezés

FEKETE SÁNDORNÉ
szül. ÉZSIÁS MÁRIA

halálának 3. évfordulójára.
„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem!
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Akik szívből szeretnek, nem felednek Téged!”
Szerető családja
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Júniusban már
teljes nyitva tartással várjuk vásárlóinkat!
Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

Starlite

AKCIÓINK:
Dioptriás napszemüveglencse: -30%
Fényre sötétedő lencsék: -30%
Napszemüvegek: -20%
Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.
Telefonszámaink: 30/2933-834, 70/2244-179

HÁZ ELADÓ!

A Jászfényszaru, Damjanich u. 21. sz. alatti
2 és fél szobás családi ház nagy udvarral eladó.
Érdeklődni a +3620/5801230-as telefonszámon lehet.

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

BELLA

LUCINDA

2 éves
2 éves
tacsi
nagy testű
keverék szuka, kis testű keverék szuka

VILLÁM

2 éves
spániel-tacskó
keverék kan

Hirdetési díjaink
Egész oldal ................. 40.000 Ft Fél oldal .......... 20.000 Ft
Negyed oldal .............. 15.000 Ft
Lakossági
Apróhirdetés ............. 30 Ft/szó
Keretes ..................... szöveg ............. 30 Ft/szó
		
illusztráció ...... 500 Ft/db
Hagyományostól eltérő megjelenés +1.000 Ft
Családi esemény ....... szöveg ............. 30 Ft/szó
		
fotó ................. 1.000 Ft/db
Vállalkozói

Szerkesztőségi infók
A szerkesztőségi fogadóóra a koronavírus-fertőzés miatt határozatlan ideig
szünetel a művelődési házban.
Az olvasóinkkal való kapcsolattartás csak telefonon vagy e-mailben lehetséges.
Telefonszámunk: 70/673-7618, mely hívható hétfőtől péntekig napközben.
E-mail címünk: miujsagfenyszarun@gmail.com
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Hulladékudvar működési rendje,
használati szabályai
2020. május 12-én újra megnyitotta kapuit a Jászfényszarui Hulladékudvar és Újrahasználati Központ, amely a koronavírus okozta
korlátozásokat is figyelembe véve kezdte meg újból a működését. A
lakossági várakozásokat támasztotta alá az első napokban jellemző sorban állás is.
Az üzemeltető Szelektív Kft. tájékoztatása alapján az alábbi feltételekkel vehető igénybe a hulladékudvar szolgáltatása:
Mikor van nyitva a hulladékudvar?
Hétfő: zárva
Kedd: 12.00 – 18.00
Szerda: 08.00 – 15.00
Csütörtök: 12.00 – 18.00
Péntek: zárva
Szombat: páros naptári héten 8.00 – 13.00
Vasárnap: zárva
A koronavírus-járvány hivatalos megszüntetéséig, vagy amíg az üzemeltető Szelektív Kft. máshogy nem dönt, a nyitvatartási napokon az első 2
órában csak a 65 éven felüliek vehetik igénybe a szolgáltatást!
Kik vehetik igénybe a szolgáltatást?
A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevételrére jogosultak azok
a jászfényszarui lakosok, akik Jászfényszarun lakcímmel, a Szelektív
Kft.-vel hulladékszállítási szerződéssel rendelkeznek, és a hulladékszállítás tekintetében díjhátralékuk nincs.
A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakos köteles a lakcímkártyáját és a személyi igazolványát az átvevőnek bemutatni, valamint
igazolni, hogy a hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatói díjat
befizette (a hétfői kukaszállításra vonatkozó díj befizetésének igazolása
csekkel vagy átutalási bizonylattal).
Mit és mennyit vihetek a hulladékudvarba?
Mennyiségi korlát nélkül leadható:
• újságok, hullámpapír, csomagoló papír, karton, könyvek;
• PET-palack, tiszta fólia, műanyag tárgyak;
• öblös üveg: italos, befőttes, parfümös stb.;
• üdítős, sörös és egyéb fémpalackok, tiszta konzerves dobozok.
Negyedévente 3 m3 mennyiségű zöldhulladék (növényi eredetű kerti hulladékok, gallyak, falevelek, nyesedékek). A konténerbe a
zsákból, vödörből, szállítási eszközből a zöldhulladékot ki kell
önteni/át kell rakni, az ágakat maximum 1 méteres hosszban
kötegelve lehet leadni. Nem adhatók le gyökerek, fatörzsek.
Negyedévente 1 m3 mennyiségű építési jellegű hulladék, sitt (az
építési jellegű hulladék veszélyes összetevőt nem tartalmazhat).
Negyedévente 200 kg mennyiségű lomhulladék (nagy darabos hulladék, bútorok, ruhák, egyéb nem elektromos tárgyak, elektronikai hulladék, számítástechnikai hulladék, TV, telefon, elhasználódott háztartási gép: mosógép, hűtőgép stb.)
Évente 4 db személyautó gumiabroncs.
Veszélyes hulladék is leadható, mely tekintetében a hulladékudvarban dolgozótól szíveskedjenek érdeklődni.
Mit nem adhatunk le a hulladékudvarban?
• Kátrány,
• azbeszt,
• bitumen,
• eternit (pala)
• gyógyszerek,
• növényvédő szerek,
• akkumulátor sav,
• fűtésirendszer-tisztító,
• szennyezett műanyag permetező,
• autóalkatrészek,
• síküveg.
Nem vehetők át a vállalkozásoknál, őstermelőknél keletkező hulladékok, továbbá a háztartási mennyiségnél több hulladék.
Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
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